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Додаток 1
Листок-вкладиш

Листок-вкладиш: Інформація для пацієнтів
Dicarbocalm, жувальні таблетки
карбонат кальцію / карбонат магнію / трисилікат магнію
Уважно прочитайте увесь листок-вкладиш перед початком застосування цього лікарського
засобу, оскільки він містить важливу інформацію для пацієнтів.
Завжди приймайте цей препарат точно так, як призначив вам лікар або фармацевт.
Зберігайте цей листок-вкладиш. Можливо, вам доведеться ще раз його перечитати.
Зверніться до свого фармацевта, якщо вам потрібна додаткова інформація або рекомендації.
У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, включаючи будь-які можливі побічні реакції,
не зазначені в цьому листку-вкладиші (дивіться розділ 4), зверніться до лікаря або
фармацевта.
Якщо вам не стає краще або погіршується самопочуття, вам слід звернутися до лікаря.
Що ви знайдете в цьому листку-вкладиші:
1. Що таке Dicarbocalm і для чого він застосовується
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Dicarbocalm
3. Як приймати Dicarbocalm
4. Можливі побічні ефекти
5. Як зберігати Dicarbocalm
6. Вміст упаковки та інша інформація
1. Що таке Dicarbocalm і для чого він застосовується
Цей лікарський засіб належить до групи фармакотерапевтичних засобів, які називаються
антацидами, комбінації з сполуками алюмінію, кальцію та магнію.
Dicarbocalm показаний для симптоматичного лікування проявів езофаго-гастродуоденальних
розладів, які викликані гіперацидністю шлунку.
Якщо вам не стає краще або ваше самопочуття погіршується, вам слід звернутися до лікаря.
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Dicarbocalm
Не приймайте Dicarbocalm:
- якщо у вас алергія на карбонат кальцію, карбонат магнію або трисилікат магнію або будь-які
інші компоненти цього препарату (перелічені в розділі 6).
- якщо у вас тяжка ниркова недостатність (оскільки Dicarbocalm містить солі магнію)
- якщо у вас підвищений рівень кальцію в крові
- якщо у вас спостерігається збільшення кількості кальцію, що виділяється із сечею
- якщо у вас є камені в нирках
- якщо ви одночасно приймаєте кілька лікарських засобів, які застосовуються для лікування
серцево-судинних захворювань
- якщо у вас саркоїдоз (запальне захворювання легенів).
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Попередження та запобіжні заходи
- Перш ніж приймати Dicarbocalm, проконсультуйтесь зі своїм лікарем або фармацевтом чи не
страждаєте ви на хронічну ниркову недостатність
- якщо у вас в анамнезі були камені в нирках
- якщо у вас серцева недостатність (захворювання серця)
Діти
Рекомендується медичний нагляд при застосуванні Dicarbocalm дітям.
Взаємодія Dicarbocalm з іншими лікарськими засобами
Повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте, нещодавно приймали або плануєте
приймати будь-які інші ліки.
Повідомлялося про взаємодію з іншими пероральними препаратами. Відзначалося зниження
травного всмоктування супутніх препаратів. Тому рекомендується приймати Dicarbocalm
щонайменше через 2 години після прийому інших препаратів.
Зокрема, повідомте лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте:
- препарати наперстянки (застосовується при серцевих захворюваннях): Dicarbocalm не слід
приймати з препаратами наперстянки через підвищений ризик серцевої аритмії.
- ліки, що містять залізо. Слід уникати застосування цього лікарського засобу разом із
препаратами, що містять залізо, через зниження всмоктування цих ліків. Препарати, що
містять залізо, слід приймати через 2-3 години після прийому Dicarbocalm.
- ліки, що містять етидронат (застосовуються при проблемах з кістками): слід уникати
прийому цього лікарського засобу разом із препаратами, що містять етидронат, у зв’язку зі
зниженням всмоктування цих ліків. Ліки, що містять етидронат, слід приймати через 2-3
години після прийому кальцію.
- фенітоїн: слід уникати одночасного застосування цього препарату з фенітоїном через
зниження його концентрації у плазмі крові.
- тетрацикліни: слід уникати одночасного застосування цього лікарського засобу з
тетрациклінами через зниження всмоктування цих лікарських засобів. Тетрацикліни слід
приймати через 2-3 години після прийому Dicarbocalm.
- вітамін D, оскільки він підвищує засвоєння кальцію.
- блокатори кальцієвих каналів: прийом високих доз кальцію може зменшити ефект
блокаторів кальцієвих каналів.
- алкоголь: надмірне вживання алкоголю може зменшити всмоктування кальцію.
- нікотин і тютюнові вироби: споживання нікотину може зменшити всмоктування кальцію.
- клітковина: клітковина може змінити всмоктування кальцію в кишечнику.
- кофеїн: надмірне споживання кофеїну може зменшити всмоктування кальцію.
Комбінація з хінідином не рекомендована, оскільки це підвищує концентрацію хінідину в плазмі
крові та ризик передозування через зниження екскреції хінідину нирками (шляхом підлужування
сечі).
Рекомендується бути обережним при поєднанні з індометацином, бісфосфонатами, наперстянкою,
солями заліза, лінкоміцином, нітрофурантоїном, дексаметазоном (зменшується їх травне
всмоктування при одночасному застосуванні з антацидами, тому їх слід приймати окремо один від
одного).
Вагітність, лактація та фертильність
Якщо ви вагітні або годуєте груддю, думаєте, що можете бути вагітні або плануєте завагітніти,
зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей препарат.
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Dicarbocalm призначають під час вагітності та годування груддю після ретельної оцінки
потенційної користі для матері / потенційного ризику для плода.
Dicarbocalm слід застосовувати під час вагітності або годування груддю тільки за рекомендацією
лікаря.
Керування транспортними засобами та механізмами
Dicarbocalm не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими
механізмами.
Dicarbocalm містить цукор
Цей препарат містить 717,4 мг цукру.
Якщо у вас непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей
лікарський засіб. Даний препарат може пошкодити ваші зуби.
При цукровому діабеті слід враховувати вміст цукру.
3. Як приймати Dicarbocalm
Завжди приймайте цей лікарський засіб точно так, як описано в цій інструкції або так, як сказав
вам лікар або фармацевт. Проконсультуйтесь зі своїм лікарем або фармацевтом, якщо у вас
виникли сумніви.
Звичайна рекомендована доза становить 3-4 жувальні таблетки Dicarbocalm перорально на добу.
Таблетки подрібнюють або залишають для розчинення в ротовій порожнині.
Приймати після їди або при наявності симптомів.
Якщо ви прийняли більшу дозу Dicarbocalm, ніж слід
Передозування може призвести до підвищення кислотності шлунка, підвищення рівня кальцію в
крові, діареї, нудоти, блювання, запору, зниження апетиту, надмірної спраги, сонливості,
порушення серцевого ритму та м’язової слабкості.
Прийом Dicarbocalm слід припинити та розпочати симптоматичне та підтримуюче лікування.
Якщо ви забули прийняти Dicarbocalm
Не приймайте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту.
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього препарату, зверніться до свого
лікаря або фармацевта.
4. Можливі побічні ефекти
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча вони виникають не у
всіх пацієнтів.
Повідомлялося про наступні побічні ефекти:
Частота невідома (не можна оцінити за наявними даними)
• гіперкальціємія (підвищення вмісту кальцію в крові) з ризиком ниркової недостатності та
нефрокальцинозу (камені в нирках)
• розлади шлунково-кишкового тракту, болі в животі
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• діарея
При тривалому застосуванні у високих дозах може виникнути біль у верхній частині живота та
явище гіперацидності шляхом відскоку секрету.
Повідомлення про побічні ефекти
У разі виникнення будь-яких побічних ефектів зверніться до лікаря або фармацевта. Сюди входять
будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції. Ви також можете повідомляти про побічні
ефекти безпосередньо через національну систему звітності, деталі якої опубліковані на веб-сайті
Національного агентства з лікарських засобів та медичних виробів http://www.anm.ro/.
Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про безпеку
цього препарату.
5. Як зберігати Dicarbocalm
Зберігайте цей препарат у недоступному для дітей місці.
Не застосовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на коробці. Дата
закінчення терміну дії означає останній день вказаного місяця.
Зберігати при температурі нижче 25°С в оригінальній упаковці.
Не викидайте ліки у стічні води чи побутові відходи. Запитайте свого фармацевта, як утилізувати
ліки, які більше не потрібні. Ці заходи допоможуть захистити навколишнє середовище.
6. Вміст упаковки та інша інформація
Що містить Dicarbocalm
- діючі речовини: карбонат кальцію 489 мг, карбонат магнію 11 мг і трисилікат магнію 6 мг
- допоміжні речовини: магнію стеарат, натрію кроскармелоза 900-1600 к.с., повідон К 30,
цукор, тальк, олія м’яти перцевої.
Як виглядає Dicarbocalm та що міститься в упаковці
Коробка з 2 блістерами з PVC/Al по 10 жувальних таблеток
Коробка з 3 блістерами з PVC/Al по 10 жувальних таблеток
Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «Opella Healthcare Romania»
вул. Гара Гєрестреу, № 4, будівля Б, 9 поверх
Сектор 2, мун. Бухарест, Румунія
Виробник
КОМПАНІЯ «ZENTIVA» АТ
Бульвар Теодор Палладі, № 50
Сектор 3, Бухарест, Румунія
Для отримання будь-якої інформації про цей лікарський засіб, будь ласка, зв’яжіться з власником
реєстраційного посвідчення:
ТОВ «Opella Healthcare Romania»
Телефон: +40 21 317 31 36
Цей листок востаннє переглянуто в червні 2021 року.
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Детальна інформація про цей препарат доступна на веб-сайті Національного агентства з лікарських
засобів та лікарських засобів: http://www.anm.ro/
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