
 

 

 

Zatwierdzono 

Rozporządzenie Ministra  

Zdrowia Ukrainy 

27.04.2017 nr 476 

poświadczenie rejestracyjne  

UA/5717/01/01 

 

INSTRUKCJA 

zastosowania leku 

 

Etamsylat-Darnica 

(Etamsylate-Darnitsa) 

 

Skład 

Substancja czynna: etamsylate; 

1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu; 

Substancje pomocnicze: sodu siarczyn bezwodny (E 221), kwas edetynowy, woda do 

wstrzykiwań. 

  

Forma leku: roztwór do wstrzykiwań. 

Główne właściwości fizyko-chemiczne: przezroczysta ciecz bezbarwna lub ciecz lekko żółta. 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwkrwotoczne. Pozostałe preparaty 

hemostatyczne do systematycznego stosowania. Kod ATX B02B X01 

 

Właściwości farmakologiczne 

Farmakodynamika  

Etamsylat-Darnica – preparat do zapobiegania i wstrzymania krwawienia. Wpływa na pierwszy 

etap mechanizmu hemostazy (współpraca pomiędzy śródbłonkiem, a trombocytami). Lek 

zwiększa przyczepność trombocytów, normalizuje odporność ścianek naczyń, obniżając w ten 

sposób ich przenikalność, hamuje biosyntezę prostaglandynów powodujących dezagregację 

trombocytów, wazodylatację i zwiększoną przenikalność naczyń. Dzięki temu czas krwawienia 

ulega znacznej redukcji, zmniejsza się utrata krwi. 

Farmakokinetyka 

Po wprowadzeniu domięśniowym lek szybko dostaje się do układu krwionośnego. Łączy się 

z białkami osocza, częściowo wchłania się na powierzchni składników upostaciowanych krwi. Po 

wprowadzeniu domięśniowym 250 mg (2 ml) preparatu maksymalne stężenie we krwi występuje 

po 1-2 godz. 

Po dożylnym wprowadzeniu leku efekt hemostatyczny pojawia się po 5-15 minutach, 

a maksymalny w ciągu 1 godziny. Lek działa przez 4-6 godziny, a następnie ulega stopniowej 

redukcji. Po dożylnym podaniu leku w dawce 500 mg najwyższe stężenie w osoczu krwi 

występuje po 10 minutach i wynosi 50 µg /ml. 

Około 72% wprowadzonej dawki wydalane jest w ciągu pierwszych 24 godzin z moczem 

w postaci niezmienionej. Okres półtrwania etamsylatu w osoczu – około 2 godzin. Lek przenika 

przez barierę łożyska oraz do pokarmu kobiecego. 

 



Właściwości kliniczne 

Wskazania  

Profilaktyka i kontrola krwotoków w naczyniach powierzchniowych i wewnętrznych niezależnie 

od ich przyczyny, szczególnie jeżeli krwawienie spowodowane jest uszkodzeniem śródbłonka: 

- profilaktyka i leczenie krwawienia w trakcie i po zabiegach chirurgicznych w otolaryngologii, 

ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, oftalmologii i chirurgii plastycznej; 

- profilaktyka i leczenie krwawienia naczyniowego niezależnie od jego przyczyn 

i umiejscowienia: krwiomocz, plamienie, obfite miesiączkowanie, obfite miesiączkowanie 

u kobiet z wewnątrzmacicznymi środkami antykoncepcyjnymi, krwawienie z nosa, krwawienie 

z dziąseł; 

- neonatologia: profilaktyka krwawienia okołokomorowego u noworodków. 

 

 

Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na etamsylat lub dowolny inny składnik leku; dychawica oskrzelowa; zakrzepica; 

zator zakrzepowy; ostra porfiria; podwyższona krzepliwość krwi; krwawienie wywołane 

przedawkowaniem antykoagulantów; hemoblasty (białaczka limfatyczna i szpikowica, 

kostniakomięsak) u dzieci. 

 

Reakcja z innymi lekami oraz inne rodzaje reakcji 

Wprowadzenie w dawce 10 mg/kg na 1 godz. przed dekstranami zapobiega ich działaniu 

antyagregacyjnemu. 

Wprowadzenie po dekstranach nie wykazuje działania hemostatycznego. 

Lek może być stosowany razem z innymi środkami hemostatycznymi. 

Zawartości ampułki nie należy łączyć z innymi lekami w jednej strzykawce. 

Po zmieszaniu etamsylatu z 0,9% roztworem chlorku sodu należy go natychmiast zastosować. 

Tiamina (witamina B1) inaktywowana jest siarczynem zawartym w roztworze Etamsylat-

Darnica. 

 

Właściwości stosowania 

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne przyczyny krwawienia. Jeżeli preparat 

stosowany jest w celu nadmiernego i/lub przedłużającego się krwawienia miesięcznego i nie 

obserwuje się poprawy, należy wykluczyć ewentualne przyczyny patologiczne (na przykład 

mięśniaki macicy). Stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną zakrzepicą lub zatorami 

zakrzepowymi. Uwzględniając ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego przy podawaniu 

pozajelitowym, lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem tętniczym 

lub niedociśnieniem. 

W przypadku powstania gorączki u pacjenta w trakcie leczenia lek należy odstawić. Jeżeli stan 

pacjenta wymaga wlewu roztworu dekstranu, preparat należy podać przed infuzją dekstranu. 

Lek nie jest skuteczny przy obniżonej ilości trombocytów.  

W przypadku powikłań krwotocznych związanych z przedawkowaniem leków 

przeciwzakrzepowych rekomendowane jest stosowanie specyficznych odtrutek. 

Etamsylat może być stosowany u chorych z upośledzoną krzepliwością układu krwionośnego, 

jednak do leczenia należy wprowadzić leki usuwające stwierdzony deficyt lub uszkodzenie 

czynników krzepliwości układu krwionośnego. 

Zabrania się stosowania leku w przypadku zmiany koloru roztworu iniekcyjnego. 

Roztwór Etamsylat-Darnica zawiera substancje wspomagającą bezwodny siarczyn sodu (E 221). 

U pacjentów uczulonych siarczyny mogą wywołać reakcję nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. 

Informowano o przypadkach szoku anafilaktycznego i zagrażających życiu napadach astmy. 

Nadmierne uczulenie na siarczyny najczęściej stwierdzane jest u chorych z astmą oskrzelową. 



W przypadku powstania u pacjenta w trakcie leczenia reakcji alergicznych lub gorączki, leki 

należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza, ponieważ może to być oznaką 

nadwrażliwości. 

Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek 

Bezpieczeństwo i skuteczność etamsylatu nie były badane u pacjentów z niewydolnością nerek. 

Ponieważ etamsylat jest całkowicie wydalany przez nerki, należy zredukować dawkę leku 

w przypadku niewydolności nerek. 

Badania laboratoryjne  

W dawkach leczniczych etamsylat może obniżyć wskaźniki badań w kierunku określenia 

poziomu kreatyniny. 

 

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią 

Brak dostatecznych danych na temat wpływu leku na płód w okresie ciąży. Lek jest 

przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II I III trymestrze ciąży stosowanie leku jest 

dopuszczalne, jeżeli korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. 

Podczas stosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią. 

 

Możliwość wpływu na szybkość reakcji podczas kierowania pojazdami oraz obsługi innych 

maszyn. 

W trakcie leczenia nie dopuszcza się kierowania pojazdami oraz zajmowania się innymi 

potencjalnie niebezpiecznymi rodzajami działalności wymagającymi zwiększonej koncentracji 

uwagi oraz szybkości reakcji psychomotorycznych.  

 

Sposób użycia i dawkowanie 

Lek stosować dożylnie (powoli) lub domięśniowo. 

Dawka dobowa leku dla osób dorosłych wynosi 10-20 mg/kg masy ciała wprowadzana 3-4 razy 

(w większości przypadków należy wprowadzić zawartość 1-2 ampułek 3-4 razy na dobę). Dawka 

dobowa dla dzieci wynosi 5-10 mg/kg masy ciała. 

Zastosowanie przed zabiegiem chirurgicznym: na 1 godzinę przed zabiegiem należy wprowadzić 

dożylnie lub domięśniowo zawartość 1-2 ampułek. Podczas zabiegu wprowadza się dożylnie 

zawartość 1-2 ampułek; wprowadzenie tej dawki można powtórzyć. Po zabiegu wprowadzać 

zawartość 1-2 ampułek co 4-6 godzin do czasu zakończenia ryzyka krwotoku. 

Neonatologia: lek wprowadzać domięśniowo lub dożylnie w dawce 12,5 mg/kg masy ciała 

(0,1 ml = 12,5 mg). Leczenie należy rozpocząć w ciągu pierwszych 2 godzin po urodzeniu. Lek 

należy wprowadzać co 6 godzin w ciągu 4 dób, w dawce łącznej 200 mg/kg. 

Etamsylat-Darnica można stosować miejscowo (przeszczep skóry, ekstrakcja zęba) za pomocą 

kompresu sterylnego nasączonego lekiem. 

Można jednocześnie stosować leczenie doustne i pozajelitowe.  

Stosowanie u osób z zaburzonymi funkcjami wątroby i nerek. Brak jest wystarczających danych 

klinicznych dotyczących zaleceń, dlatego takim pacjentom lek należy podawać ostrożnie. 

 

Dzieci 

Lek jest przeciwwskazany dla dzieci z hemoblastami (białaczka limfatyczna i szpikowica, 

kostniakomięsak). 

 

 



Przedawkowanie 

Do dnia dzisiejszego nieznane są przypadki przedawkowania leku. 

Możliwe jest nasilanie opisanych skutków ubocznych. 

Leczenie: objawowe 

 

Działania niepożądane 

Ze strony układu oddechowego, narządów klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli 

Ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha 

Ze strony układu wymiany substancji, metabolizmu: bardzo rzadko – porfiria ostra 

Ze strony układu nerwowego: rzadko – ból głowy, zawroty głowy, napływ krwi do głowy, 

parestezje kończyn dolnych 

Ze strony układu sercowo - naczyniowego: bardzo rzadko – zator zakrzepowy, niedociśnienie 

tętnicze, obniżenie perfuzji tkanek, które po pewnym czasie ulega normalizacji. 

Ze strony krwi i układu limfatycznego: agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość  

Ze strony układu immunologicznego: reakcje hipoalergiczne, włączając szok anafilaktyczny 

(częstotliwość nie została ustalona), pokrzywka, zaostrzenie przebiegu dychawicy oskrzelowej 

u chorych na astmę, świąd, wysypka, opisano przypadek obrzęku naczynioruchowego. 

Ze strony skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienie skóry na twarzy 

Ze strony układu oporowo-ruchowego i tkanki łącznej: rzadko – ból w grzbiecie, ból stawów 

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu wprowadzenia: astenia, gorączka, podwyższenie 

temperatury ciała, świąd, wysypka, zaczerwienienie. 

Wszystkie efekty uboczne są słabe i tymczasowe. 

Wśród dzieci leczonych etamsylatem w celu przeciwdziałania krwawieniu w przypadku ostrej 

białaczki limfatycznej oraz szpikowicy często stwierdzano ciężką leukopenię. 

 

Termin ważności. 2 lata. Świeżo przygotowanego roztworu do wstrzykiwań nie można długo 

przechowywać i należy go zastosować niezwłocznie po przygotowaniu. 

 

Warunki przechowywania. Przechowywać w opakowaniu oryginalnym w temperaturze 

maksymalnie 25 °C. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Niezgodność  

Roztwór etamsylatu jest niezgodny z roztworami mleczanu sodowego i wodorowęglanu sodu. 

Niezgodność farmaceutyczna (w jednej strzykawce) z innymi lekami. Opisano oddziaływanie 

wzajemne z tiaminą prowadzące do zmiany substancji czynnej. 

 

Opakowanie 

Po 2 ml w ampułce: 5 ampułek w kartoniku tekturowym, 2 kartoniki tekturowe w paczce. 

 

Lek wydawany na receptę 

 

Producent. Prywatna Spółka Akcyjna Farmaceutyczna Firma Darnycia 

 

Siedziba producenta i miejsce prowadzenia jego działalności:  
Ukraina, 02093, Kijów, ul. Boryspilska 13 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki  

 

[Stempel:] zatwierdzono z materiałami dossier rejestracyjnego  
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ukrainy 
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poświadczenie rejestracyjne UA/5717/01/01 

 

INSTRUKCJA 

zastosowania leku 

 

Etamsylat-Darnica 

(Etamsylate-Darnitsa) 

 

Skład 

Substancja czynna: etamsylate 

1 ml roztworu zawiera 125 mg etamsylatu 

Substancje pomocnicze: sodu siarczyn bezwodny (E 221), kwas edetynowy, woda do 

wstrzykiwań 

  

Forma leku: roztwór do wstrzykiwań 

Główne właściwości fizyko-chemiczne: przezroczysta ciecz bezbarwna lub ciecz lekko żółta 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty przeciwkrwotoczne. Pozostałe preparaty 

hemostatyczne do systematycznego stosowania. Kod ATX B02B X01 

 

Właściwości farmakologiczne 

Farmakodynamika  

Etamsylat-Darnica – preparat do zapobiegania i wstrzymania krwawienia. Wpływa na pierwszy 

etap mechanizmu hemostazy (współpraca pomiędzy śródbłonkiem, a trombocytami). Lek 

zwiększa przyczepność trombocytów, normalizuje odporność ścianek naczyń obniżając w ten 

sposób ich przenikalność, hamuje biosyntezę prostaglandynów powodujących dezagregację 

trombocytów, wazodylatację i zwiększoną przenikalność naczyń. Dzięki temu czas krwawienia 

ulega znacznej redukcji, zmniejsza się utrata krwi. 

Farmakokinetyka 

Po wprowadzeniu domięśniowym lek szybko dostaje się do układu krwionośnego. Łączy się z 

białkami osocza, częściowo wchłania się na powierzchni składników upostaciowanych krwi. Po 

wprowadzeniu domięśniowym 250 mg (2 ml) preparatu maksymalne stężenie we krwi występuje 

po 1-2 godz. 

Po dożylnym wprowadzeniu leku efekt hemostatyczny pojawia się po 5-15 minutach, a 

maksymalny w ciągu 1 godziny. Lek działa przez 4-6 godziny, a następnie ulega stopniowej 

redukcji. Po dożylnym podaniu leku w dawce 500 mg najwyższe stężenie w osoczu krwi 

występuje po 10 minutach i wynosi 50 µg /ml. 

Około 72% wprowadzonej dawki wydalane jest w ciągu pierwszych 24 godzin z moczem w 

postaci niezmienionej. Okres półtrwania etamsylatu w osoczu – około 2 godzin. Lek przenika 

przez barierę łożyska oraz do pokarmu kobiecego. 

 



Właściwości kliniczne 

Wskazania  

Profilaktyka i kontrola krwotoków w naczyniach powierzchniowych i wewnętrznych niezależnie 

od ich przyczyny, szczególnie jeżeli krwawienie spowodowane jest uszkodzeniem śródbłonka: 

- profilaktyka i leczenie krwawienia w trakcie i po zabiegach chirurgicznych w otolaryngologii, 

ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, oftalmologii i chirurgii plastycznej; 

- profilaktyka i leczenie krwawienia naczyniowego niezależnie od jego przyczyn 

i umiejscowienia: krwiomocz, plamienie, obfite miesiączkowanie, obfite miesiączkowanie 

u kobiet z wewnątrzmacicznymi środkami antykoncepcyjnymi, krwawienie z nosa, krwawienie 

z dziąseł; 

- neonatologia: profilaktyka krwawienia okołokomorowego u noworodków. 

 

 

Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na etamsylat lub dowolny inny składnik leku; dychawica oskrzelowa; zakrzepica; 

zator zakrzepowy; ostra porfiria; podwyższona krzepliwość krwi; krwawienie wywołane 

przedawkowaniem antykoagulantów; hemoblasty (białaczka limfatyczna i szpikowica, 

kostniakomięsak) u dzieci. 

 

Reakcja z innymi lekami oraz inne rodzaje reakcji 

Wprowadzenie w dawce 10 mg/kg na 1 godz. przed dekstranami zapobiega ich działaniu 

antyagregacyjnemu. 

Wprowadzenie po dekstranach nie wykazuje działania hemostatycznego. 

Lek może być stosowany razem z innymi środkami hemostatycznymi. 

Zawartości ampułki nie należy łączyć z innymi lekami w jednej strzykawce. 

Po zmieszaniu etamsylatu z 0,9% roztworem chlorku sodu należy go natychmiast zastosować. 

Tiamina (witamina B1) inaktywowana jest siarczynem zawartym w roztworze Etamsylat-

Darnica. 

 

Właściwości stosowania 

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne przyczyny krwawienia. Jeżeli preparat 

stosowany jest w celu nadmiernego i/lub przedłużającego się krwawienia miesięcznego i nie 

obserwuje się poprawy, należy wykluczyć ewentualne przyczyny patologiczne (na przykład 

mięśniaki macicy). Stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną zakrzepicą lub zatorami 

zakrzepowymi. Uwzględniając ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego przy podawaniu 

pozajelitowym, lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem tętniczym 

lub niedociśnieniem. 

W przypadku powstania gorączki u pacjenta w trakcie leczenia lek należy odstawić. Jeżeli stan 

pacjenta wymaga wlewu roztworu dekstranu, preparat należy podać przed infuzją dekstranu. 

Lek nie jest skuteczny przy obniżonej ilości trombocytów.  

W przypadku powikłań krwotocznych związanych z przedawkowaniem leków 

przeciwzakrzepowych rekomendowane jest stosowanie specyficznych odtrutek. 

Etamsylat może być stosowany u chorych z upośledzoną krzepliwością układu krwionośnego, 

jednak do leczenia należy wprowadzić leki usuwające stwierdzony deficyt lub uszkodzenie 

czynników krzepliwości układu krwionośnego. 

Zabrania się stosowania leku w przypadku zmiany koloru roztworu iniekcyjnego. 

Roztwór Etamsylat-Darnica zawiera substancję wspomagającą bezwodny siarczyn sodu (E 221). 

U pacjentów uczulonych, siarczyny mogą wywołać reakcję nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. 

Informowano o przypadkach szoku anafilaktycznego i zagrażających życiu napadach astmy. 

Nadmierne uczulenie na siarczyny najczęściej stwierdzane jest u chorych z astmą oskrzelową. 



W przypadku powstania u pacjenta w trakcie leczenia reakcji alergicznych lub gorączki, leki 

należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza, ponieważ może to być oznaką 

nadwrażliwości. 

Stosowanie u chorych z niewydolnością nerek 

Bezpieczeństwo i skuteczność etamsylatu nie były badane u pacjentów z niewydolnością nerek. 

Ponieważ etamsylat jest całkowicie wydalany przez nerki, należy zredukować dawkę leku w 

przypadku niewydolności nerek. 

Badania laboratoryjne  

W dawkach leczniczych etamsylat może obniżyć wskaźniki badań w kierunku określenia 

poziomu kreatyniny. 

 

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią 

Brak dostatecznych danych na temat wpływu leku na płód w okresie ciąży. Lek jest 

przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II I III trymestrze ciąży stosowanie leku jest 

dopuszczalne, jeżeli korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. 

Podczas stosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią. 

 

Możliwość wpływu na szybkość reakcji podczas kierowania pojazdami oraz obsługi innych 

maszyn. 

W trakcie leczenia nie dopuszcza się kierowania pojazdami oraz zajmowania się innymi 

potencjalnie niebezpiecznymi rodzajami działalności wymagającymi zwiększonej koncentracji 

uwagi oraz szybkości reakcji psychomotorycznych.  

 

Sposób użycia i dawkowanie 

Lek stosować dożylnie (powoli) lub domięśniowo. 

Dawka dobowa leku dla osób dorosłych wynosi 10-20 mg/kg masy ciała wprowadzana 3-4 razy 

(w większości przypadków należy wprowadzić zawartość 1-2 ampułek 3-4 razy na dobę). Dawka 

dobowa dla dzieci wynosi 5-10 mg/kg masy ciała. 

Zastosowanie przed zabiegiem chirurgicznym: na 1 godzinę przed zabiegiem należy wprowadzić 

dożylnie lub domięśniowo zawartość 1-2 ampułek. Podczas zabiegu wprowadza się dożylnie 

zawartość 1-2 ampułek; wprowadzenie tej dawki można powtórzyć. Po zabiegu wprowadzać 

zawartość 1-2 ampułek co 4-6 godzin do czasu zakończenia ryzyka krwotoku. 

Neonatologia: lek wprowadzać domięśniowo lub dożylnie w dawce 12,5 mg/kg masy ciała (0,1 

ml = 12,5 mg). Leczenie należy rozpocząć w ciągu pierwszych 2 godzin po urodzeniu. Lek 

należy wprowadzać co 6 godzin w ciągu 4 dób, w dawce łącznej 200 mg/kg. 

Etamsylat-Darnica można stosować miejscowo (przeszczep skóry, ekstrakcja zęba) za pomocą 

kompresu sterylnego nasączonego lekiem. 

Możne jednocześnie stosować leczenie doustne i pozajelitowe.  

Stosowanie u osób z zaburzonymi funkcjami wątroby i nerek. Brak jest wystarczających danych 

klinicznych dotyczących zaleceń, dlatego takim pacjentom lek należy podawać ostrożnie. 

 

Dzieci 

Lek jest przeciwwskazany dla dzieci z hemoblastami (białaczka limfatyczna i szpikowica, 

kostniakomięsak). 

 

 

Przedawkowanie 

Do dnia dzisiejszego nieznane są przypadki przedawkowania leku. 

Możliwe jest nasilanie opisanych skutków ubocznych. 

Leczenie: objawowe 

 



Działania niepożądane 

Ze strony układu oddechowego, narządów klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli 

Ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha 

Ze strony układu wymiany substancji, metabolizmu: bardzo rzadko – porfiria ostra 

Ze strony układu nerwowego: rzadko – ból głowy, zawroty głowy, napływ krwi do głowy, 

parestezje kończyn dolnych 

Ze strony układu sercowo- naczyniowego: bardzo rzadko – zator zakrzepowy, niedociśnienie 

tętnicze, obniżenie perfuzji tkanek, które po pewnym czasie ulega normalizacji. 

Ze strony krwi i układu limfatycznego: agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość  

Ze strony układu immunologicznego: reakcje hipoalergiczne, włączając szok anafilaktyczny 

(częstotliwość nie została ustalona), pokrzywka, zaostrzenie przebiegu dychawicy oskrzelowej 

u chorych na astmę, świąd, wysypka, opisano przypadek obrzęku naczynioruchowego. 

Ze strony skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienie skóry na twarzy 

Ze strony układu oporowo-ruchowego i tkanki łącznej: rzadko – ból w grzbiecie, ból stawów 

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu wprowadzenia: astenia, gorączka, podwyższenie 

temperatury ciała, świąd, wysypka, zaczerwienienie. 

Wszystkie efekty uboczne są słabe i tymczasowe. 

Wśród dzieci leczonych etamsylatem w celu przeciwdziałania krwawieniu w przypadku ostrej 

białaczki limfatycznej oraz szpikowicy często stwierdzano ciężką leukopenię. 

 

Termin ważności. 2 lata. Świeżo przygotowanego roztworu do wstrzykiwań nie można długo 

przechowywać i należy go zastosować niezwłocznie po przygotowaniu. 

 

Warunki przechowywania. Przechowywać w opakowaniu oryginalnym w temperaturze 

maksymalnie 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Niezgodność  

Roztwór etamsylatu jest niezgodny z roztworami mleczanu sodowego i wodorowęglanu sodu. 

Niezgodność farmaceutyczna (w jednej strzykawce) z innymi lekami. Opisano oddziaływanie 

wzajemne z tiaminą prowadzące do zmiany substancji czynnej. 

 

Opakowanie 

Po 2 ml w ampułce: 5 ampułek w kartoniku tekturowym, 2 kartoniki tekturowe w paczce. 

 

Lek wydawany na receptę 

 

Producent. Prywatna Spółka Akcyjna Farmaceutyczna Firma Darnycia 

 

Siedziba producenta i miejsce prowadzenia jego działalności:  
Ukraina, 02093, Kijów, ul. Boryspilska 13 

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki  

 

[Stempel:] zatwierdzono z materiałami dossier rejestracyjnego  

 


