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SERADOL 5 mq, 10 mq, 30 mq plyonka örtüklü həblər 
SERADOL 
 
 
Tərkibi 
Seradol 5 mq 
Hər bir plyonka örtüklü həbin tərkibinə daxildir: 5 mq niserqolin və köməkçi maddər: mikrokristallik 
sellüloza, qarğıdalı nişastası, povidon, talk, quru kolloid silisium dioksid, maqnezium stearat; plyonka: 
Opaqlos 2 97W32013 Sarı* 
 
Seradol 10 mq 
Нər bir plyonka örtüklü həbin tərkibinə daxildir: 10 mq niserqolin və köməkçi maddələr: mikrokristallik 
sellüloza, qarğıdalı nişastası, povidon, talk, quru kolloid silisium dioksid, maqnezium stearat; plyonka: 
Opaqlos 2 97W26765 Qəhvəyi** 
 
Seradol 30 mq 
Нər bir plyonka örtüklü həbin tərkibinə daxildir: 30 mq niserqolin və köməkçi maddələr: mikrokristallik 
sellüloza, qarğıdalı nişastası, povidon, talk, quru kolloid silisium dioksid, maqnezium stearat; plyonka: 
Opaqlos 2 97W26766 Qəhvəyi*** 
 
*Tərkibi: natrium karboksimetil sellüloza (E466), maltodekstrin/dekstrin, qlükoza monohidrat, lesitin (soya) 
(E322), titan dioksid (E171), sarı dəmir oksid (E172). 
**Tərkibi: natrium karboksimetil sellüloza (E466), maltodekstrin/dekstrin, qlükoza monohidrat, lesitin (soya) 
(E322), titan dioksid (E171), sarı dəmir oksid (E172), qırmızı dəmir oksid (E172). 
***Tərkibi: natrium karboksimetil sellüloza (E466), maltodekstrin/dekstrin, qlükoza monohidrat, lesitin 
(soya) (E322), titan dioksid (E171), sarı dəmir oksid (E172), qırmızı dəmir oksid (E172), al-qırmızı 4R 
(E124). 
 
Farmakoterapevtik qrup 
Periferik damar genişləndiricisi. 
 
İstifadəsinə göstərişlər 
- yaşlılarda xroniki koqnitiv (idrak) və neyrosensorial (sinir həssaslığı) patoloji pozğunluğun simptomatik 
müalicəsi (Alsheymer xəstəliyi və əqli zəifliyin digər formaları istisna olmaqla); 
- aşağı ətrafların tıxanmış arteriopatiyanın (arteriya xəstəliyi) II xroniki mərhələsində əmələ gələn 
növbələnən axsamanın müalicəsi; 
- retinal (torlu) və oto-vestibulyar damar pozğunluqları. 
 
Əks göstərişlər 
- niserqolinə və ya preparatın tərkibindəki köməkçi maddələrin hər hansı birinə qarşı yüksək hassaslıq; 
- kəskin miokard infarktı; 
- kəskin bradikardiya (<50/dəq); 
- kəskin qanaxma; 
- α- və ya β-adrenergik simpatomimetik vasitə ilə birgə istifadə. 
 
İstifadə zamanı xüsusi ehtiyat tədbirləri 
Bu preparatın tərkbində qlükoza vardır, ona görə də əgər həkiminiz bəzi şəkər maddələrinə qarşı 
həssaslığınızın olduğunu bildiribsə, preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin. 
Seradol 30 mq preparatının tərkibindəki köməkçi maddə Al-qırmızı 4R allergiк reaksiya yarada bilər. 
 
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Niserqolin təzyiq salıcı, qan durulducu və tromblaşmanı zəiflədən təsiri artıra bilər. 
 
İstifadəsinə dair xüsusi xəbərdarlıqlar 
Arterial hipotoniya və ya bradikardiya hallarında ehtiyatlı olmaq və aşağı dozalarda istifadə məsləhət 
görülür. Niserqolin və onun metabolitləri əsasən böyrəklər vasitəsilə ifraz olunduğu üçün böyrək 
çatışmazlığı olan xəstələrə aşağı dozanın təyini məsləhət görülür. 
 
Hamiləlik və laktasiya 



Təcrübə araşdırılmaları zamanı yüksək dozalarda niserqolindən istifadənin teratogen (eybəcərlik yaradan) 
və embriotoksik potensialı aşkar edilmişdir. Hamiləlik dövründə olan heç bir insan üzərində təcrübə 
aparılmamışdır. Niserqolin hamiləlik və laktasiya dövründə məsləhət görülmür. 
 
Sürücülük və avadanlıqların idarəolunması qabiliyyətinə təsiri 
Niserqolin xəstənin reaktivliyini zəiflədə bilər; odur ki, xəstəyə təsiri öyrənilənə və dəyərləndirilənə qədər 
bu faaliyyət növlərindən uzaq durmanız məsləhət görülür. 
 
İstifadə qaydası və dozası 
Niserqolinin adi başlanğıc dozası gündə 2-3 dozaya bölünmüş 30-60 mq-dır, daha sonra isə gündə bir və 
ya bir neçə dozaya bölünmüş halda 15-30 mq ilə davam etdirilməlidir. Yeməklər arası fasilədə qəbul 
edilməlidir. Həblər bölünən deyil, odur ki, lazım olan dozaya uyğun olaraq məhsulun müvafiq dərəcəsi 
seçilməlidir. 
 
Xoşagəlməz reaksiyalar 
Çox nadir hallarda yüngül əks təsirlərə rast gəlinmişdir. Bunlar əsasən dərman vasitəsinin vaskulotropik 
təsiri ilə bağlıdır: arterial hipotoniya, başgicəllənməsi, bradikardiya, qanaxmalar, yüngül mədə-bağırsaq 
pozuntuları, hərarət hissi, ani səpgilər, yuxululuq və ya yuxusuzluq; nadir hallarda izolə edilmiş birləşdirici 
toxuma pnevmopatiyaları və ya izolə edilmiş plevra yaraları, fibrozlu pnevmopatiya. 
 
Doza həddinin aşılması 
Yüksək miqdarda niserqolinin qəbulu arterial hipotoniya və bradikardiya yarada bilər. Mədənin yuyulması 
və hemodinamik funksiyanın nəzarətdə saxlanması tövsiyə olunur. 
 
Xüsusi saxlanma şəraiti 
Qablaşdırmanın üzərində qeyd olunmuş müddət başa çatdıqdan sonra istifadə etmək olmaz. 
Orijinal qablaşdırmada 25°C-dən aşağı temperaturda saxlayın. 
Uşaqların əli çatmayan, gözdən uzaq yerdə saxlayın. 
 
Qablaşdırmanın tərkibi və içindəkilər 
15 plyonka örtüklü həbdən ibarət 2 ədəd PVX/AI blister üstü yazılı karton qutuya yerləşdirilmişdir. 
15 plyonka örtüklü həbdən ibarət 100 ədəd PVX/AI blister üstü yazılı karton qutuya yerləşdirilmişdir. 
 
İstehsalçı 
Labormed Pharma SA 
44B Theodor Pallady Bvd., Sector 3, Buxarest, Rumıniya 
 
Lisenziya sahibi 
Labormed Pharma SA 
44B Theodor Pallady Bvd., Sector 3, Bucharest, Romania 


