
Сталево 50 mg/12,5 mg/200 mg филмирани таблетки
леводопа/карбидопа/ентакапон

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 някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните 
признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Сталево и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сталево
3. Как да приемате Сталево
4. Възможни нежелани реакции 
5 Как да съхранявате Сталево
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Сталево и за какво се използва

Stalevo съдържа три активни вещества (леводопа, карбидопа и ентакапон) в една филмирана 
таблетка. Stalevo се използва за лечение на болестта на Паркинсон.

Болестта на Паркинсон се причинява от ниски нива на вещество, наречено допамин, в мозъка. Леводопа увеличава 
количеството на допамин и по този начин намалява симптомите на болестта на Паркинсон. Карбидопа и ентакапон 
подобряват антипаркинсоновите ефекти на леводопа.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сталево

Не приемайте Сталево, ако:

- сте алергични към леводопа, карбидопа или ентакапон, или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6)
имате тесноъгълна глаукома (нарушение на очите) 
имате тумор на надбъбречната жлеза
приемате определени лекарства за лечение на депресия (комбинации от селективни МАО-А и МАО-В 
инхибитори или неселективни МАО-инхибитори)
някога сте имали невролептичен малигнен синдром (NMS – това е рядка реакция към лекарства, използвани за лечение 

на тежки психични разстройства)

някога са имали нетравматична рабдомиолиза (рядко мускулно заболяване) имат тежко 

чернодробно заболяване.

-
-
-

-

-
-

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Stalevo, ако имате или някога сте приемали :

- инфаркт или други заболявания на сърцето, включително сърдечни аритмии, или на кръвоносните 
съдове

астма или друго заболяване на белите дробове

проблем с черния дроб, тъй като може да се наложи коригиране на дозата Ви, 

бъбречни или хормонални заболявания

-
-
-
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-
-

стомашни язви или конвулсии
ако имате продължителна диария, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като това може да е признак на възпаление на 

дебелото черво

всяка форма на тежко психично разстройство като психоза

хронична широкоъгълна глаукома, тъй като може да се наложи коригиране на дозата Ви и 
наблюдение на налягането в очите Ви.

-
-

Консултирайте се с Вашия лекар, ако в момента приемате :

- антипсихотици (лекарства, използвани за лечение на психоза)
- лекарство, което може да причини ниско кръвно налягане при ставане от стол или легло. Трябва да сте 

наясно, че Stalevo може да влоши тези реакции.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако по време на лечението със Сталево Ви :

- забележете, че мускулите ви стават много сковани или рязко тръпнат, или ако получите тремор, възбуда, объркване, 
треска, ускорен пулс или големи колебания в кръвното налягане. Ако нещо от това се случи, свържете се 
незабавно с Вашия лекар
се чувствате депресирани, имате мисли за самоубийство или забелязвате необичайни промени в поведението си

установите, че внезапно заспивате или ако се чувствате много сънливи. Ако това се случи, не трябва да шофирате или да 

използвате никакви инструменти или машини (вижте също раздел „Шофиране и работа с машини“)

забележете, че неконтролираните движения започват или се влошават, след като сте започнали да приемате Сталево. 

Ако това се случи, може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на Вашето антипаркинсоново лекарство, при 

поява на диария: препоръчва се проследяване на теглото Ви, за да се избегне потенциално прекомерна загуба на 

тегло

изпитват прогресираща анорексия, астения (слабост, изтощение) и намаляване на теглото за сравнително 
кратък период от време. Ако това се случи, трябва да се обмисли обща медицинска оценка, включително 
чернодробна функция
почувствате нужда да спрете да използвате Stalevo, вижте раздел „Ако спрете да приемате Stalevo“.

-
-

-

-

-

-

Уведомете Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство/полагащ грижи забележите, че развивате симптоми, подобни на 

пристрастяване, водещи до жажда за големи дози Stalevo и други лекарства, използвани за лечение на болестта на Паркинсон.

Уведомете Вашия лекар, ако вие или вашето семейство/полагащ грижи забележите, че развивате подтик или желание да се държите по 

начини, които са необичайни за вас, или не можете да устоите на импулса, стремежа или изкушението да извършвате определени 

дейности, които могат да навредят на вас или на другите. Тези поведения се наричат   нарушения на импулсния контрол и могат да 

включват пристрастяване към хазарт, прекомерно хранене или харчене, необичайно високо сексуално желание или загриженост за 

увеличаване на сексуалните мисли или чувства.Вашият лекар може да се наложи да прегледа вашите лечения.

Вашият лекар може да прави някои редовни лабораторни изследвания по време на продължително лечение със Stalevo.

Ако трябва да се подложите на операция, моля, уведомете Вашия лекар, че използвате Stalevo.

Stalevo не се препоръчва да се използва за лечение на екстрапирамидни симптоми (напр. неволеви 
движения, треперене, мускулна ригидност и мускулни контракции), причинени от други лекарства.

Деца и юноши

Опитът със Stalevo при пациенти под 18 години е ограничен. Поради това не се препоръчва употребата 
на Stalevo при деца или юноши.

Други лекарства и Сталево

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства.
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Не приемайте Stalevo, ако приемате определени лекарства за лечение на депресия (комбинации от 
селективни МАО-А и МАО-В инхибитори или неселективни МАО-инхибитори).

Stalevo може да засили ефектите и страничните ефекти на някои лекарства. Те включват:
- лекарства, използвани за лечение на депресия, като моклобемид, амитриптилин, дезипрамин, 

мапротилин, венлафаксин и пароксетин
римитрол и изопреналин, използвани за лечение на респираторни заболявания 

адреналин, използвани при тежки алергични реакции

норадреналин, допамин и добутамин, използвани за лечение на сърдечни заболявания и ниско кръвно налягане алфа-

метилдопа, използвани за лечение на високо кръвно налягане

апоморфин, който се използва за лечение на болестта на Паркинсон.

-
-
-
-
-

Ефектите на Stalevo могат да бъдат отслабени от някои лекарства. Те включват:
- допаминови антагонисти, използвани за лечение на психични разстройства, гадене и повръщане

- фенитоин, използван за предотвратяване на конвулсии

- папаверин, използван за отпускане на мускулите.

Stalevo може да затрудни усвояването на желязото. Затова не приемайте едновременно Сталево и железни 
добавки. След като приемете единия от тях, изчакайте поне 2 до 3 часа, преди да приемете другия.

Сталево с храна и напитки

Stalevo може да се приема със или без храна. При някои пациенти Stalevo може да не се абсорбира добре, ако се приема 
със или скоро след прием на богата на протеини храна (като месо, риба, млечни продукти, семена и ядки). Консултирайте 
се с Вашия лекар, ако смятате, че това се отнася за Вас.

Бременност, кърмене и плодовитост

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.

Не трябва да кърмите по време на лечението със Stalevo.

Шофиране и работа с машини

Stalevo може да понижи кръвното Ви налягане, което може да Ви накара да се почувствате замаяни или замаяни. Затова бъдете особено 

внимателни, когато шофирате или когато използвате каквито и да е инструменти или машини.

Ако се чувствате много сънливи или понякога откриете, че внезапно заспивате, изчакайте, докато се почувствате напълно 

будни, преди да шофирате или да правите нещо друго, което изисква да сте нащрек. В противен случай може да изложите себе 

си и другите на риск от сериозно нараняване или смърт.

Stalevo съдържа захароза

Stalevo съдържа захароза (1,2 mg/таблетка). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост 
към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Сталево

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.

За възрастни и възрастни хора :

- Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки Stalevo да приемате всеки ден.
- Таблетките не са предназначени за разделяне или разбиване на по-малки парчета.

- Трябва да приемате само една таблетка всеки път.
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-
-

В зависимост от това как реагирате на лечението, Вашият лекар може да Ви предложи по-висока или по-ниска 
доза. Ако приемате Сталево 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg,
100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg или 150 mg/37,5 mg/200 mg таблетки, не приемайте 
повече от 10 таблетки на ден.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако смятате, че ефектът на Stalevo е твърде силен или твърде слаб, или ако 
получите възможни нежелани реакции.

Снимка 1
За да отворите бутилката за първи път: отворете капачката и 
след това натиснете с палец върху уплътнението, докато се 
счупи. Вижте снимка 1.

Ако сте приели повече от необходимата доза Stalevo

Ако случайно сте приели повече таблетки Stalevo, отколкото трябва, говорете незабавно с Вашия лекар или фармацевт. В случай 

на предозиране може да се почувствате объркани или възбудени, сърдечната честота може да е по-бавна или по-бърза от 

нормалното или цветът на кожата, езика, очите или урината Ви може да се промени.

Ако сте пропуснали да приемете Сталево

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако има повече от 1 час до следващата доза :
Вземете една таблетка веднага щом си спомните, а следващата таблетка в нормалното време.

Ако до следващата доза остава по-малко от 1 час :
Вземете таблетка веднага щом си спомните, изчакайте 1 час, след което вземете друга таблетка. След това продължете както 

обикновено.

Винаги оставяйте поне един час между таблетките Stalevo, за да избегнете възможни нежелани реакции.

Ако спрете приема на Сталево

Не спирайте приема на Stalevo, освен ако Вашият лекар не Ви каже. В такъв случай може да се наложи Вашият лекар да 

коригира другите Ви антипаркинсонови лекарства, особено леводопа, за да осигури достатъчен контрол върху симптомите Ви. 

Ако внезапно спрете приема на Stalevo и други антипаркинсонови лекарства, това може да доведе до нежелани странични 

ефекти.

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. Много от нежеланите 

реакции могат да бъдат облекчени чрез коригиране на дозата.

Ако по време на лечението със Сталево изпитате следните симптоми,свържете се незабавно с 
Вашия лекар:
- Мускулите ви стават много сковани или силно се разклащат, получавате тремор, възбуда, объркване, треска, бърз пулс 

или големи колебания в кръвното налягане. Това могат да бъдат симптоми на невролептичен малигнен синдром 
(NMS, рядка тежка реакция към лекарства, използвани за лечение на нарушения на централната нервна система) 
или рабдомиолиза (рядко тежко мускулно заболяване).
Алергична реакция, признаците могат да включват копривна треска (обрив от коприва), сърбеж, обрив, подуване на лицето, 

устните, езика или гърлото. Това може да причини затруднения при дишане или преглъщане.

-
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Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)
- неконтролирани движения (дискинезии)
- гадене (гадене)
- безвредно червеникаво-кафяво оцветяване на урината
- мускулна болка
- диария

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)
- замаяност или припадък поради ниско кръвно налягане, високо кръвно налягане
- влошаване на симптомите на Паркинсон, световъртеж, сънливост
- повръщане, коремна болка и дискомфорт, киселини, сухота в устата, запек
- невъзможност за сън, халюцинации, объркване, необичайни сънища (включително кошмари), умора
- психични промени – включително проблеми с паметта, тревожност и депресия (вероятно с мисли 

за самоубийство)
събития от сърдечно-съдови или артериални заболявания (напр. болка в гърдите), неправилен сърдечен 

ритъм или ритъм по-често падане

недостиг на въздух
повишено изпотяване, обриви, мускулни 

крампи, подуване на краката, замъглено 

зрение

анемия
намален апетит, намалено тегло, 
главоболие, болки в ставите
инфекция на пикочните пътища

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
- сърдечен удар
- кървене в червата
- промени в броя на кръвните клетки, които могат да доведат до кървене, анормални чернодробни функционални тестове

- конвулсии
- чувство на възбуда
- психотични симптоми
- колит (възпаление на дебелото черво)
- обезцветяване, различно от урината (напр. кожа, нокти, коса, пот)
- затруднения при преглъщане
- невъзможност за уриниране

Неизвестно (не може да бъде оценено от наличните данни)
Жажда за големи дози Stalevo, надвишаващи необходимите за контрол на двигателните симптоми, известен като 
синдром на допаминова дисрегулация. Някои пациенти изпитват тежки необичайни неволеви движения (дискинезии), 
промени в настроението или други нежелани реакции след прием на големи дози Stalevo.

Съобщавани са и следните нежелани реакции :
- хепатит (възпаление на черния дроб)
- сърбеж

Може да изпитате следните нежелани реакции:
- Неспособност да се устои на импулса за извършване на действие, което може да бъде вредно, което може да включва:

- силен импулс за прекомерен хазарт въпреки сериозните лични или семейни последици
- променен или повишен сексуален интерес и поведение, което представлява значително загриженост за вас или за 

другите, например повишен сексуален нагон

- неконтролируемо прекомерно пазаруване или харчене

- преяждане (изяждане на големи количества храна за кратък период от време) или натрапчиво хранене (яде 

повече храна от нормалното и повече, отколкото е необходимо, за да задоволи глада си).

Кажете на Вашия лекар, ако изпитате някое от тези поведения; те ще обсъдят начини за управление или 
намаляване на симптомите.

5



Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез уебсайта на схемата за жълта карта: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Като съобщавате нежелани реакции, 

можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сталево

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до“. 

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

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.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Сталево

-
-

Активните вещества на Stalevo са леводопа, карбидопа и ентакапон.
Всяка таблетка Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg съдържа 50 mg леводопа, 12,5 mg карбидопа и 
200 mg ентакапон.
Другите съставки в ядрото на таблетката са кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, царевично 
нишесте, манитол (E421) и повидон (E1201)
Съставките във филмовото покритие са глицерол (85%) (E422), хипромелоза, магнезиев стеарат, 
полисорбат 80, червен железен оксид (E172), захароза, титанов диоксид (E171) и жълт железен 
оксид (E172).

-

-

Как изглежда Stalevo и какво съдържа опаковката

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg: кафеникаво или сивочервени, кръгли, изпъкнали филмирани таблетки без делителна черта, 

маркирани с „LCE 50“ от едната страна.

Stalevo се предлага в шест различни размера на опаковката (10, 30, 100, 130, 175 или 250 таблетки). Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в 

продажба.

Притежател на разрешение за употреба 

Корпорация Орион

Орионинтие 1

FI-02200 Еспоо
Финландия

Производител
Корпорация Орион Орион Фарма 
Йоенсуункату 7
FI-24100 Сало
Финландия

Orion Corporation Orion Pharma 
Orionintie 1
FI-02200 Еспоо
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Финландия

За всяка информация относно това лекарство, моля, свържете се с местния представител на притежателя на 
разрешението за употреба.

Великобритания
Orion Pharma (UK) Ltd. 
Тел: +44 1635 520 300

Тази листовка е последно преработена в. 

януари 2021 г.
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