
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України 

24.01.2019 № 192 

Реєстраційне посвідчення 

№ UA/15403/01/01 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу  

 

ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ 

 (PECTOLVAN HEDERA HELIX) 

 

Склад: 

діюча речовина: сухий екстракт листя плюща звичайного; 

1 капсула містить 52,5 мг плюща звичайного листя екстракту сухого (Hederae helicis e folium) 

((4–8):1) (екстрагент етанол 30 %); 

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, мальтодекстрин, крохмаль кукурудзяний, 

коповідон, магнію стеарат; 

склад оболонки капсули: желатин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172), 

індиготин (Е 132). 

 

Лікарська форма. Капсули. 

Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули № 3, корпус капсули і 

кришечка – темно-зеленого кольору. Вміст капсули – порошок світло-коричневого кольору, що 

містить невеликі часточки від світлого до більш темного кольору. 

 

Фармакотерапевтична група.  
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.  

Код АТХ R05C A. 

 

Фармакологічні властивості. 

Фармакодинаміка.  

Лікарський засіб рослинного походження. До його складу входить сухий екстракт листя 

плюща, який чинить протикашльову, відхаркувальну, спазмолітичну, протизапальну, 

антимікробну дію, зумовлену наявністю глікозидів (сапонінів). 

Зменшує в’язкість мокротиння, полегшує його відходження. 

Фармакокінетика.  

Не вивчалась. 

 

Клінічні характеристики. 

Показання.  

Гострі запальні захворювання дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем; симптоматичне 

лікування хронічних запальних захворювань бронхів. 

 

Протипоказання.  

Підвищена індивідуальна чутливість до активної речовини, рослин родини Аралієвих, або до 

будь-якого іншого компонента препарату.  

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
При одночасному застосуванні препарату Пектолван® плющ та інших лікарських засобів 

побічної дії препарату не спостерігалося. Тому препарат можна застосовувати разом з іншими  

лікарськими засобами, наприклад з антибіотиками. 

 

 



Особливості застосування.  
Якщо симптоми захворювання не зникають або з’являється задишка, пропасниця, а також 

гнійне або криваве мокротиння при відкашлюванні, слід негайно проконсультуватися з 

лікарем. 

Одночасне застосування протикашльових лікарських засобів, що містять кодеїн або 

дексметорфан, не рекомендується без консультації лікаря. 

Обережно застосовувати препарат пацієнтам із гастритом або виразковою хворобою шлунка. 

Цей лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (алкоголю), менше 100 мг/дозу. 

Добова доза капсул Пектолван® Плющ (3 капсули) містить 0,00675 ХО, що потрібно 

враховувати пацієнтам із цукровим діабетом. 

 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у період 

вагітності або годування груддю. 

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 

механізмами.  

Не впливає. 

 

Спосіб застосування та дози. 

Дорослим та дітям віком від 12 років – по 1 капсулі 3 рази на добу. 

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально. У легких випадках тривалість 

лікування становить 1 тиждень. Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту 

рекомендується продовжувати терапію ще протягом 2–3 діб після поліпшення стану пацієнта. 

Якщо покращання стану пацієнта не настає, слід звернутися до лікаря щодо подальшого 

лікування. 

 

Діти.  

Препарат можна застосовувати дітям віком від 12 років. 

 

Передозування.  
Прийом доз, що перевищують рекомендовані, може викликати нудоту, блювання, діарею або 

ажитацію. Лікування симптоматичне. 

 

Побічні реакції.  

Можуть спостерігатися  алергічні реакції: задишка, набряк слизових оболонок, висипання на 

шкірі, кропив’янка, свербіж.  

У пацієнтів із підвищеною чутливістю можуть спостерігатися шлунково-кишкові розлади, 

включаючи нудоту, блювання, діарею, біль у животі. 

 

Термін придатності.  
2 роки. 

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. 

 

Умови зберігання.   

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. 

Зберігати у недоступному для дітей місці.  

 

Упаковка. По 10 капсул у блістері. По 3 блістери в пачці. 

 

Категорія відпуску. Без рецептa. 

Виробник. ПАТ «Фармак». 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.  

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74. 

Дата останнього перегляду. 24.01.2019. 



  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 

24.01.2019 № 192 

Регистрационное удостоверение 

№ UA/15403/01/01 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

 

ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ                                                                                                                                         

(PECTOLVAN HEDERA HELIX) 

 

Состав: 

действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща обыкновенного; 

1 капсула содержит 52,5 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (Hederae helicis e 

folium) ((4–8):1) (экстрагент этанол 30 %); 

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал 

кукурузный, коповидон, магния стеарат; 

состав оболочки капсулы: желатин, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), 

индиготин (Е 132). 

 

Лекарственная форма. Капсулы. 

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и 

крышечка – темно-зеленого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-коричневого цвета, 

содержащий небольшие частицы от светлого до более темного цвета. 

 

Фармакотерапевтичеcкая группа.  
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. 

Код АТХ R05C A. 

 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт 

листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, 

противовоспалительное, антимикробное действие, обусловленное наличием гликозидов 

(сапонинов). 

Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение. 

Фармакокинетика. 

Не изучалась. 

 

Клинические характеристики. 

Показания.  
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; 

симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов. 

 

Противопоказания.  
Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства 

Аралиевых или к любому другому компоненту препарата. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.  

При одновременном применении препарата Пектолван плющ и других лекарственных средств 

побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с 

другими лекарственными средствами, например с антибиотиками. 

 



Особенности применения.  

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная 

или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом. 

Одновременное применение противокашлевых лекарственных средств, содержащих кодеин 

или дексметорфан, не рекомендуется без консультации врача. 

Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка. 

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее                

100 мг/дозу. 

Суточная доза капсул Пектолван плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХЕ, что нужно 

учитывать пациентам с сахарным диабетом. 

 

Применение в период беременности или кормления грудью.  

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период 

беременности или кормления грудью. 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или  другими 

механизмами.  

Не влияет. 

 

Способ применения и дозы.  

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в сутки. 

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях 

длительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического 

эффекта рекомендуется продолжать терапию еще в течении 2–3 суток после улучшения 

состояния пациента. 

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно 

дальнейшего лечения. 

 

Дети. Препарат можно применять детям с 12 лет. 

 

Передозировка.  
Прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или 

ажитацию. Лечение симптоматическое. 

 

Побочные реакции.  
Могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек слизистых оболочек, кожная сыпь, 

крапивница, зуд. 

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные 

расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе. 

 

Срок годности.  

2 года.  

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке. 

 

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка. 

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера в пачке. 

 

Категория отпуска. Без рецепта. 

Производитель. ПАО «Фармак».  

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.  
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74. 

Дата последнего пересмотра. 24.01.2019. 


