
Толфенамова киселина 200 mg

Таблетки

(толфенамова киселина)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 
съдържа важна за Вас информация.

-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Може да им навреди,
дори ако техните признаци на заболяване са същите като вашите.

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. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Tolfenamic Acid 200 mg таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Толфенамова киселина 200 mg таблетки
3. Как да приемате толфенамова киселина 200 mg таблетки
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Толфенамова киселина 200mg таблетки

6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Tolfenamic Acid 200 mg таблетки и за какво се използва

Толфенамовата киселина е едно от групата лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС). НСПВС намаляват болката.

Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg са ефективни при лечението на болката, свързана с остър пристъп на 
мигрена при възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Толфенамова киселина 200 mg таблетки

Не приемайте толфенамова киселина 200 mg таблетки, ако сте

-
-

сте алергични към толфенамова киселина или към някоя от другите съставки (изброени в точка 6) преди това сте 

имали алергични реакции (напр. астма, течение от носа, обрив от коприва или подуване на лицето, устните, езика 

или гърлото) при прием на ибупрофен, аспирин или други НСПВС имат тежка чернодробна, бъбречна или сърдечна 

недостатъчност

са в последните три месеца от бременността си

имате или имате анамнеза за повтаряща се пептична язва или пептично кървене (язва или кървене в стомаха или 

дванадесетопръстника)

някога сте имали кървене или перфорация в храносмилателния тракт поради лечение с НСПВС

-
-
-

-

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Толфенамова киселина 200 mg таблетки.

Обърнете специално внимание с толфенамова киселина 200 mg таблетки, ако сте

- приемате други НСПВС, включително НСПВС, известни като СОХ-2 инхибитори
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-
-
-
-
-
-
-
-

са в напреднала възраст

имате или сте имали астма
имате намалена сърдечна, чернодробна или бъбречна 

функция, имате или сте имали високо кръвно налягане

сте имали стомашно-чревно заболяване (болест на Crohn или възпаление на дебелото черво и ректума) 
имате заболяване на съединителната тъкан като системен лупус еритематозус (SLE)
имате сърдечно-съдово заболяване, периферно артериално заболяване и/или мозъчно-съдово 

заболяване, сте имали пептична язва, чревно кървене или перфорация

Лекарства като толфенамова киселина 200 mg таблетки могат да бъдат свързани с малко повишен риск от сърдечен 
удар („инфаркт на миокарда“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не 
превишавайте препоръчителната доза или продължителността на лечението.

Ако имате сърдечни проблеми, предишен инсулт или смятате, че може да сте изложени на риск от тези 
състояния (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишен холестерол, повишени 
триглицериди или сте пушач), трябва да обсъдите лечението си с Вашия лекар или фармацевт.

деца
Употребата при деца не се препоръчва

Други лекарства и толфенамова киселина 200 mg таблетки
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да 
приемете други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.
- Всички други НСПВС (включително аспирин), тъй като толфенамова киселина 200 mg таблетки може да повиши риска 

от нежелани реакции

Сърдечни гликозиди (лекарства за сърце), тъй като толфенамова киселина 200 mg таблетки могат да увеличат риска от 

нежелани реакции и да влошат сърдечната недостатъчност

Кортикостероиди (използвани за лечение на различни възпалителни състояния), тъй като толфенамова киселина 

200 mg таблетки може да повиши риска от стомашно-чревни нежелани реакции

Хинолони (антибиотици), тъй като толфенамова киселина 200 mg таблетки може да повиши риска от 
развитие на конвулсии

Такролимус, циклоспорин (лекарства, използвани за потискане на имунната система), като толфенамова киселина 200 

mg таблетки може да повиши риска от бъбречни проблеми

Таблетки за отводняване (диуретично лекарство), тъй като таблетките Tolfenamic Acid 200 mg могат да увеличат риска от 

бъбречни проблеми

Лекарства, използвани за лечение на тревожност и депресия, известни като селективни инхибитори на обратното захващане 

на серотонин (SSRIs)

Лекарства, използвани за лечение на високо кръвно 

налягане Мифепристон (хапче за аборт)

Литий (използван за лечение на определени психични състояния) Метотрексат (използван 

за лечение на например рак, псориазис и ревматизъм) Разредители на кръвта като 

варфарин или аспирин

Зидовудин (използван в случаи на HIV инфекция)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Толфенаминова киселина 200 mg таблетки с храна, напитки и алкохол 
Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg трябва да се приемат със или след храна. вашето 
лекарство.

Изпийте чаша вода с

Бременност, кърмене и плодовитост
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Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се 
с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Съобщавани са аномалии при бебета, чиито майки са приемали НСПВС по време на бременност. По време на първия и втория 

триместър на бременността толфенамова киселина не трябва да се дава, освен ако не е абсолютно необходимо. Не трябва да 

приемате толфенамова киселина през последните три месеца от бременността, тъй като тя може да повлияе на бъбречната 

функция и кръвообращението на бебето, съсирването на кръвта както при майката, така и при бебето, и раждането.

Толфенамова киселина трябва да се избягва, ако кърмите, тъй като малки количества от лекарството могат да 
преминат в кърмата.

Толфенамова киселина 200 mg таблетки може да затрудни забременяването. Трябва да 
информирате Вашия лекар, ако планирате да забременеете или ако имате проблеми със 
забременяването.

Шофиране и работа с машини
Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg могат да причинят замаяност, сънливост, изтощение и зрителни 
нарушения. Ако сте засегнати от тях, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация относно някои от съставките на толфенамова киселина 200 mg таблетки 
Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg съдържат по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, тоест по 
същество „без натрий“.

3. Как да приемате толфенамова киселина 200 mg таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия 
лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Вашият лекар ще Ви предпише подходяща за Вас доза. В зависимост от Вашия отговор дозата може да се 
повториведнъжслед 1-2 часа.

Таблетката трябва да се приема перорално (през устата).

Таблетката трябва да се поглъща цяла. Изпийте чаша вода с вашето лекарство.

Обичайната доза е:

възрастни:

Мигрена – остри пристъпи: 200 mg, когато се появят първите симптоми на мигрена. Лечението може да се 
повтори веднъж след 1-2 часа, ако не се получи задоволителен ефект.

Употреба при деца:
Употребата при деца не се препоръчва.

Възрастен:

Вашият лекар ще Ви предпише подходяща доза.

Ако сте приели повече таблетки Толфенамова киселина 200 mg, отколкото трябва
Ако сте приели повече таблетки Толфенамова киселина 200 mg, отколкото трябва, незабавно се свържете с Вашия 
лекар или с местната болница.

Ако сте пропуснали да приемете Толфенамова киселина 200 mg таблетки
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Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако спрете да приемате толфенамова киселина 200 mg таблетки

Много е важно да приемате Вашето лекарство, както Ви е казал Вашият лекар. Не трябва да спирате внезапно да 
приемате толфенамова киселина 200 mg таблетки, преди да сте говорили с Вашия лекар за това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако страдате от някоя от следните нежелани реакции по всяко време по време на лечениетоСПРЕТЕ ДА 
ПРИЕМАТЕлекарството ипотърсете незабавна медицинска помощ:

-
-
-

Отделете кръв във фекалиите си (изпражнения/движения) 

Изпратете черни катранени изпражнения

Повръщане на кръв или тъмни частици, които приличат на утайка от кафе

СПРЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕлекарството и уведомете Вашия лекар, ако почувствате:

-
-

Лошо храносмилане или киселини

Болка в стомаха или други необичайни стомашни симптоми

Ако се появи някоя от следните сериозни нежелани реакции,СПРЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕтова лекарство и незабавно се 
свържете с Вашия лекар или отидете направо в спешното отделение на най-близката болница.
-
-
-
-
-

Пептична язва (оригване, дискомфорт в стомаха, повръщане) 
Стомашно-чревно кървене
Алергична шокова реакция (задух, обрив или хрипове) Подуване 
на лицето, устните, езика или гърлото
Сериозни кожни реакции с булозен/мехурен обрив, възпаление на кожата и/или отлепването на горния 
слой на кожата, напр. Синдром на Стивънс Джонсън и токсична епидермална некролиза (много рядко)

Липса на вид бели кръвни клетки (грипоподобни симптоми, настинка, висока температура, възпалено гърло) 
Намаляване на броя на всички кръвни клетки (грипоподобни симптоми, умора, замаяност, спонтанни кръвоизливи)

Менингит (схванат врат, главоболие, треска, гадене, повръщане или дезориентация) 
Зачервени или пурпурни петна по кожата
Халюцинации
Възпаление на черния дроб (пожълтяване на кожата или бялото на очите) Възпаление на 
бъбреците и бъбречна недостатъчност (нарушения при уриниране) Кървави изпражнения

Повръщане на кръв
Алергични реакции като астма, влошена астма, хрипове, затруднено дишане 
Възпаление на панкреаса (панкреатит) Високо кръвно налягане (хипертония)

Сърдечна недостатъчност

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Други нежелани реакции включват следното и трябва да информирате Вашия лекар веднага щом забележите някое 
от тях:
-
-
-
-

Подуване
гадене
Повръщане
диария
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-
-
-
-
-
-

Метеоризъм (вятър)
запек
Лошо храносмилане

Стомашни болки
Възпаление на устата или стомаха
Влошаване на стомашно-чревни заболявания (болест на Crohn или възпаление на дебелото черво и 
ректума)
Обрив

Сърбеж
Коприва обрив

Зрителни нарушения
Болка в окото и/или загуба на зрение 
Главоболие
Усещане за щипки и игли по кожата 
Депресия
Объркване
Шум в ушите

Треперене или треперене
Чувство на въодушевление

Световъртеж

Неясно усещане за слабост 
Изтощение
Сънливост
Лека болка при уриниране
Оцветяване на урината (малко повече лимонов цвят) Намалена 
функция на черния дроб или бъбреците
Чувствителност към светлина

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Лекарства като толфенамова киселина 200 mg таблетки могат да бъдат свързани с малко повишен риск от 
сърдечен удар („инфаркт на миокарда“) или инсулт.

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 адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Толфенамова киселина 200mg таблетки

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност се отнася до 

последния ден на този месец.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

Да се   съхранява под 25ºC.
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6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Толфенамова киселина 200 mg таблетки

- Активното вещество е толфенамова киселина.
- Другите съставки са: царевично нишесте, натриев нишестен гликолат, макрогол, алгинова киселина, 

микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, силициев диоксид колоиден безводен и натриев 
стеарил фумарат.

Как изглеждат таблетките Tolfenamic Acid 200 mg и какво съдържа опаковката
Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg са бели, овални, изпъкнали таблетки с делителна черта, с маркировките FM7 и GEA от 
едната страна.

Таблетките Tolfenamic Acid 200 mg са опаковани в блистери или полиетиленови контейнери за таблетки и се предлагат в 

опаковки с 3, 10 и 30 таблетки. Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Дания.

Производител
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Гърция или

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Дания

Разпределено от:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, UK.

Тази листовка е преразгледана последно през юни 2020 г.
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