
МИГРИЛ ТАБЛЕТКИ
Активно(и) вещество(а):КОФЕИН/ЦИКЛИЗИН ХИДРОХЛОРИД/ЕРГОТАМИН ТАРТАРАТ

(26,25 см)

Неутрален код не се изисква върху произведенията на листовката.

4-то сгъване

(26,25 см)

3-то сгъване

(26,25 см)

2-ро сгъване

(26,25 см)

1-во сгъване

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
MIGRIL® ТАБЛЕТКИ
Ерготамин тартарат 2 mg, циклизин хидрохлорид 50 mg 

и кофеин хидрат 100 mg
Прочетете внимателно цялата листовка, 

преди да започнете да приемате това 

лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се 

наложи да го прочетете отново, 

докато се лекувате.

- Ако имате допълнителни въпроси, моля, 

попитайте Вашия лекар или

фармацевт.
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- Това лекарство Ви е предписано. Не 

го предавайте на други. Това може да 

им навреди, дори ако симптомите им 

са същите като вашите.

- Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази 

листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представляват таблетките Migril® и за какво се използват

2. Преди да приемете Мигрил® таблетки

3. Как да използвате Migril® таблетки

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Migril® таблетки

6. Допълнителна информация

1. Какво представляват таблетките Migril® и за какво се използват

8-ми сгъване

(26,25 см)

7-мо сгъване

(26,25 см)

6-то сгъване

(26,25 см)

5-то сгъване

(26,25 см)

Името на вашето лекарство е Migril® таблетки; тези таблетки принадлежат към 

група лекарства, наречени вазоконстриктори и антиеметици. Вазоконстрикторите 

причиняват стесняване на кръвоносните съдове, а антиеметиците спират да се 

чувствате и да ви повръща.

Таблетките Migril® се използват при лечението на мигрена за облекчаване на 

симптомите и за спиране на влошаването на пристъпа.

2. Преди да приемете Migril® таблетки Не 

трябва да приемате Migril® таблетки, ако:

• сте алергични (свръхчувствителни) към ерготамин тартарат, циклизин 

хидрохлорид, кофеин хидрат или към някоя от останалите съставки на това 

лекарство (вижте точка 6, Допълнителна информация)
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• страдате от бъбречно или чернодробно заболяване

• страдате от стенокардия, коронарна болест на сърцето или високо кръвно 

налягане

• страдате от темпорален артериит
• страдате от състояние, наречено порфирия, което засяга черния дроб, 

кожата или кръвта

• имате проблеми с кръвообращението или спазми като болки в крака, причинени от 

лошо кръвообращение

• имате свръхактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм)

• приемате лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции (напр. 

квинупристин, далфопристим, азитромицин, еритромицин или кларитромицин)

• приемате лекарства, използвани за лечение на вирусни инфекции (протеазни 

инхибитори, напр. ампренавир, ритонавир, нелфинавир или индинавир)

• приемате лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции (напр. 

кетоконазол или итраконазол)

• приемате лекарства, използвани за лечение на язви (напр. циметидин)

• сте бременна, желаете да забременеете или кърмите. 
Таблетките Migril® не се препоръчват за деца.
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако:

• имате хепатит

•
•
•
•
•
•
•

имате анемия
имате проблеми със сърцето 
имате запушване на червата 
имате подута простатна жлеза
страдате от глаукома (високо налягане в очната ябълка) 
имате проблеми с отделянето на вода
ти си в напреднала възраст.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро 

сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Следните лекарства могат да повлияят или да бъдат повлияни от лечението с
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Таблетки Migril®:

• бета-блокери: лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, сърдечна 

недостатъчност или стенокардия и може да са били предписани за лечение на мигрена

• други лекарства, използвани за лечение на мигрена (напр. золмитриптан, алмотриптан, 

суматриптан, ризатриптан. фроватриптан). Важно е да не приемате тези лекарства в 

продължение на 24 часа след приема на Migril® таблетки и да не приемате Migril® 

таблетки в продължение на 6 часа след приема на някое от тези лекарства

• елетриптан (използван за лечение на мигрена). Важно е да не приемате това лекарство в 

продължение на 24 часа след приема на таблетките Migril® и не приемайте Migril® таблетки 

в продължение на 24 часа след приема на елетриптан

• саквинавир (използван при лечението на ХИВ и други вирусни инфекции)

• метронидазол (използван за лечение на някои видове инфекции)

• мексилетин (използван за лечение на сърдечни нередности)

• дисулфирам (използван за лечение на алкохолна зависимост)

• литий (използван за лечение на маниакално депресивно заболяване)

• клотримазол и флуконазол (използвани за лечение на гъбични инфекции)

• фенитоин (използван при лечение на епилепсия)

• глицерил тринитрат (използван за облекчаване на ангина)

• диазепам (използван за лечение на тревожност или безсъние)

• атропин (използван за лечение на чревен спазъм или като премедикация преди 

анестезия)

• орален контрацептив (хапчето), хормонални инжекции или 

хормонозаместително лечение (ХЗТ)

• лекарства, използвани за лечение на хрипове (напр. теофилин) 

и деконгестанти (напр. фенилефрин или псевдоефедрин)

• лекарства, използвани за лечение на депресия (напр. нефазодон, флуоксетин и 

флувоксамин), трициклични антидепресанти (напр. дотиепин, амитриптилин) и 

инхибитори на моноаминоксидазата (МАО, напр. фенелзин)

• други лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции, като хинолони 

(напр. ципрофлоксацин) или тетрациклини.

Прием на таблетки Migril® с храна и напитки

• Сокът от грейпфрут трябва да се избягва, докато приемате тези таблетки, тъй като може да 

увеличи риска от нежелани реакции

• Не пушете и не пийте алкохол, докато приемате това 

лекарство. Бременност и кърмене

Не трябва да приемате Мигрил® таблетки, ако сте бременна, 
желаете да забременеете или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Възможно е тези таблетки да Ви накарат да се почувствате сънливи. Не шофирайте и не 

работете с машини, ако е засегнато.

Важна информация за някои от съставките на таблетките Migril®
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Това лекарство съдържа лактоза и глюкоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че 

имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да 

приемете този лекарствен продукт).
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„сулфосукцинат“ на „сулфосукцинат“ и премахната 

допълнителна дума „взема“ от точка № 6)

Вие също трябва незабавно да потърсите медицинска помощ, ако:

• ако развиете посиняване, студ, изтръпване или изтръпване на ръцете 

или краката

• ако имате главоболие през повечето дни и то се облекчава само при прием на 

повече от това лекарство.

Трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако имате някоя от 

следните нежелани реакции:

• главоболие, гадене, повръщане, сухота в устата

• запек, стомашни болки, диария
• сънливост, световъртеж (включително световъртеж)

• объркване, тревожност или депресия

• изпитване на халюцинации

• нарушения на съня, включително безсъние

• затруднено преминаване на вода

• мускулни крампи, болки в ставите или болки в краката

• болка в корема и подуване на единия крак

• подуване на кожата или сърбеж

• студенина и белота на ръцете и краката или игличките
• усещане за тръпки по кожата или изтръпване

• пожълтяване на кожата и обща слабост
• замъглено зрение или други зрителни нарушения (които смятате, че не са 

свързани с вашата мигрена).

Други нежелани реакции, за които се съобщава, включват:

• повишаване или понижаване на кръвното налягане, припадък

• бърз и слаб пулс, бавен или неравномерен сърдечен ритъм или засилено 

усещане за биене на сърцето

1-во сгъване

(26,25 см)

2-ро сгъване

(26,25 см)

3-то сгъване

(26,25 см)
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4-то сгъване

(26,25 см)

6. Допълнителна информация

Как изглежда Migril® таблетки и какво съдържа опаковката Всяка бяла 

кръгла таблетка е маркирана с делителна черта, CP и 'A4A' от една и 

съща страна. Предлагат се в бутилки от 100 таблетки.

Други формати

За да чуете или поискате копие на тази информация на Брайл, голям шрифт или аудио, моля, 

обадете се безплатно: 0800 198 5000 (само за Обединеното кралство)

5-то сгъване

Какво съдържат таблетките Migril®

Активните съставки са: ерготамин тартарат 2 mg, циклизин 

хидрохлорид 50 mg и кофеин хидрат 100 mg.
Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, течна глюкоза и 

глюкоза, амарант, диоктил натриев сулфосукцинат, желатин, натриев 

метабисулфат и магнезиев стеарат.

(26,25 см)

Както може да се случи с всяко лекарство, някои хора могат да развият алергична 

реакция. Ако получите някое от следните, незабавно потърсете медицинска 

помощ:

• обрив, сърбеж, затруднено дишане.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни 

отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не са 

необходими. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6-то сгъване

Както всички лекарства, Мигрил® таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки 

че не всеки ги получава. Не превишавайте максималната доза и не приемайте таблетките по-

често, отколкото е посочено в тази листовка, това може да доведе до зависимост от това 

лекарство, както и до други сериозни нежелани реакции.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

• Да не се съхранява над 25°C. Не съхранявайте в оригиналния контейнер
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прехвърлете таблетите си в друг контейнер.

• Не приемайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан на етикета или 

ако те показват признаци на влошаване, като промяна на цвета. Срокът на годност се 

отнася до последния ден от месеца.

(26,25 см)

4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Migril® таблетки

Моля, бъдете готови да дадете следната информация: Име 

на продукта

Номер за справка

Мигрил таблетки

29831/0090

Това е услуга, предоставяна от Кралския национален институт за слепи хора. 

Титуляр на разрешение за употреба:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK. 
Производител:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, UK.

7-мо сгъване

Ако сте пропуснали да приемете Мигрил® таблетки

Ако забравите една доза, вземете друга веднага щом си спомните. Ако е почти 

време за следващата доза, тогава изобщо не приемайте пропуснатата доза. НИКОГА 

не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете 

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това 

включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също така да 

докладвате нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълта карта на www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за 

безопасността на това лекарство.
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(26,25 см)

Ако сте приели повече таблетки Migril®, отколкото трябва

Ако вие (някой друг или дете) приемете повече таблетки, отколкото трябва да 

се свържете незабавно с най-близката болница за спешни случаи или с Вашия 

лекар. Винаги носете контейнера със себе си, дори и да е празен.

закритоъгълна глаукома

намалено кръвоснабдяване или съсирване в артериите на тялото или запушване 

на мозъка на артериите в сърцето

болка в гърдите или задух 
удебеляване на тъканите в белите 
дробове тремор и конвулсии
гангрена
посиняване на кожата 

треска

промени в кръвта, причиняващи 

склонност към лесно кървене или синини.

Номер на лиценза за продукта: PL 29831/0090 

Тази листовка е редактирана последно 08/2015.

Migril® е търговска марка на CP Pharmaceuticals Limited ©1998 

103819/4

222744

8-ми сгъване

Винаги приемайте Migril® таблетки, както Ви е казал Вашият лекар. Вашият лекар 

ще реши правилната доза за Вас; това ще бъде на етикета на фармацевта. 

Проверете това внимателно, ще ви каже колко таблетки да приемате и колко често 

да ги приемате.

Важно е да не приемате повече от дозата, договорена с 
Вашия лекар.
• Обичайната доза за възрастни е една таблетка възможно най-скоро след 

първите признаци на мигрена.

• В някои случаи може да са необходими допълнителни дози от половин до една таблетка на 

интервали от половин час.

• Не приемайте повече от 4 таблетки по време на един пристъп и не повече 

от 3 таблетки за 24-часов период, трябва да оставите интервал от поне 4 дни, 

преди да приемете още таблетки.

• Не приемайте повече от 6 таблетки на седмица.
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• Не приемайте повече от два курса на таблетки Migril® на месец. Не приемайте Migril® 

таблетки редовно или за предотвратяване на мигренозен пристъп. Редовната употреба 

може да доведе до зависимост и „възвратно главоболие“, което от своя страна може да 

Ви накара да приемате таблетките по-често.
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(26,25 см)

3. Как да използвате Migril® таблетки

Повече информация

Винаги се консултирайте с вашия доставчик на здравни услуги, за да сте сигурни, че информацията, показана на тази страница, се отнася 

за вашите лични обстоятелства.
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