
Лист-вкладиш: інформація для пацієнта 

 

Хаскосепт (Hascosept) смак лимонно-медовий  

3 мг, тверді льодяники 

Benzydamini hydrochloridum 

 

 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати препарат, оскільки вона містить 

важливу для вас інформацію. 

Завжди використовуйте цей препарат згідно з описом в інструкції з упаковки або за вказівками 

лікаря, фармацевта чи медсестри. 

- Збережіть цей листок-вкладиш, можливо, вам доведеться прочитати його ще раз. 

- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до свого фармацевта. 

- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри. Дивіться 

пункт 4. 

- Якщо через 3 дні поліпшення не настає або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. 

 

Зміст листа-вкладиша 

 

1. Що таке Хаскосепт смак лимонно-медовий і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Хаскосепт смак лимонно-медовий  

3. Як приймати Хаскосепт смак лимонно-медовий  

4. Можливі побічні ефекти 

5. Як зберігати Хаскосепт смак лимонно-медовий 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

 

 

Що таке Хаскосепт смак лимонно-медовий і для чого він використовується 

Лікарський засіб Хаскосепт смак лимонно-медовий містить діючу речовину бензидамін, що 

належить до групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП) для місцевого та системного 

застосування.  

Бензидамін має протизапальні та знеболюючі властивості, а також місцевоанестезуючі та 

дезінфікуючі властивості. По місцевому застосуванню препарат добре всмоктується, досягаючи 

високих концентрацій у тканинах з запальними процесами. Хаскосепт смак лимонно-медовий 

призначений для місцевого лікування симптомів орофарингіту, запалення горла і ротової 

порожнити. Загалом препарат переноситься добре. 

 

Хаскосепт смак лимонно-медовий використовується для лікування скарг та симптомів (біль, 

почервоніння, набряк) пов’язаних із запаленням ротової порожнини та горла. Препарат 

призначений для розсмоктування. 

 

Якщо через 3 дні не настає покращення або стан пацієнта погіршується, слід звернутися до 

лікаря. 

 

 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Хаскосепт смак лимонно-медовий 

 

Коли Не приймайте Хаскосепт смак лимонно-медовий 

якщо у пацієнта алергія на активну речовину або будь-який інший інгредієнт цього препарату 

(перерахований у розділі 6). 

 

Попередження та запобіжні заходи 



Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом, перш ніж використовувати Хаскосепт смак 

лимонно-медовий 

Не рекомендується застосовувати препарат, якщо у вас алергія на ацетилсаліцилову кислоту 

(аспірин) або інші нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП). 

З обережністю застосовувати у пацієнтів з бронхіальною астмою в анамнезі, оскільки це може 

спричинити задишку. 

У деяких пацієнтів виразки в ротовій порожнині та горлі можуть бути лише симптомом іншого 

серйозного захворювання. Якщо симптоми погіршуються або не зникають через 3 дні 

застосування препарату, зверніться до лікаря. 

 

Діти 

Беручи до уваги фармацевтичну постать Хаскосепт смак лимонно-медовий не слід 

застосовувати дітям віком до 6 років. 

 

Хаскосепт смак лимонно-медовий та Інші ліки 

Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які пацієнт приймає або нещодавно 

приймав, а також про препарати, які пацієнт збирається приймати. 

 

Взаємодія Хаскосепт смак лимонно-медовий з іншими лікарськими засобами не вивчалась. 

 

Вагітність і грудне вигодовування 

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. 

 

Хаскосепт смак лимонно-медовий не слід застосовувати під час вагітності та годування 

груддю. 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація механізмів 

Місцеве застосування бензидаміну в рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати 

автомобілем та іншими механізмами. 

 

 

Хаскосепт смак лимонно-медовий містить ізомальт 

Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем 

перед прийомом препарату. 

 

 

3. Як приймати Хаскосепт смак лимонно-медовий 

Завжди використовуйте цей препарат згідно з описом в інструкції з упаковки, або за вказівками 

лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо ви не впевнені. 

 

Дорослі та діти віком від 6 років 

Рекомендована доза – один льодяник 3 рази на день. 

Льодяник слід розсмоктувати повільно. Не жувати і не ковтати. 

Не використовуйте більше рекомендованої дози. Безперервне лікування не повинно 

перевищувати 7 днів. 
 

Застосування у дітей 

Через лікарську форму Хаскосепт смак лимонно-медовий не слід застосовувати дітям віком до 

6 років. У дітей віком від 6 до 11 років препарат слід застосовувати під наглядом дорослих. 

 

Якщо ви прийняли більше Хаскосепт смак лимонно-медовий, ніж слід,  

Якщо ви випадково прийняли занадто багато льодяників, негайно зверніться до лікаря, взявши 

з собою упаковку ліків. Лікар прийме відповідні заходи. 

 



Дуже рідко зголошувались симптоми передозування (збудження, судоми, пітливість, атаксія, 

тремор, блювота) у дітей після прийому препаратів, що містять бензидамін у дозах приблизно в 

сто разів більше, ніж доза, що міститься в одному льодянику. 

 

Якщо ви забули прийняти Хаскосепт смак лимонно-медовий 

Не використовуйте 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 проявляються 

не у всіх. 

 

побічні ефекти з Невідомою частотою (частота не може бути оцінена на основі наявних 

даних) є алергічними реакціями, які можуть бути тяжкими. 

Негайно повідомте лікаря, якщо виступить будь-який з наступних 

симптомів: 

- Раптовий набряк рота або горла 

− утруднення дихання 

− висип або свербіж, особливо якщо це вражає все тіло. 

 

Нечасті побічні ефекти (можуть вражати менше ніж 1 пацієнта з 100): шкірні реакції в 

результаті фоточутливості. 

 

Рідкісні побічні ефекти (можуть вражати до 1 пацієнта з 1000): печіння або сухість в роті. 

Якщо ці симптоми виникають, їх можна зменшити, випивши склянку води повільно, 

маленькими ковтками. 

 

Дуже рідкісні побічні ефекти (менше ніж в 1 націєнта на 10 000): ларингоспазм. 
 

Побічні ефекти з Невідомою частотою (частота не може бути оцінена на основі наявних 

даних): 

− передчасне закриття артеріальної протоки у плода, 

− алергічна реакція (гіперчутливість), 

- Тяжка алергічна реакція (анафілактичний шок) із такими симптомами, як утруднення 

дихання, біль у грудях або стиснення та/або запаморочення/непритомність, сильний свербіж 

шкіри або виступаючі грудочки на шкірі, набряк обличчя, губ, язика та (або) горло; така реакція 

може бути небезпечною для життя, 

- Гіпестезія порожнини рота (локальна втрата чутливості слизової оболонки ротової 

порожнини). 
 

Повідомлення про побічні ефекти 

 

Якщо проявляються будь-які побічні ефекти, це включає будь-які побічні ефекти, не зазначені у 

цьому листі-вкладиші, будь ласка, повідомте свого лікаря, фармацевта чи медсестру. Побічні 

ефекти можна зголошувати безпосередньо в Департамент моніторингу побічних ефектів 

препарату. 

Лікарські засоби Офіс реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 

біоцидних виробів: 

Ал. Єрозолімскі 181C, 02-222 Варшава, 

телефон: 22 49 21 301, факс: 22 49 21 309, 

електронна пошта: ndl@urpl.gov.pl 



Про побічні ефекти також можна повідомити власника реєстраційного посвідчення. 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти надати більше інформації про 

безпечність лікарського засобу. 

 

 

5. Як зберігати Хаскосепт смак лимонно-медовий 

Особливих рекомендацій щодо температури зберігання препарату немає. Зберігати в блістері в 

оригінальній зовнішній упаковці з метою захисту від світла. 

 

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці. 

 

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

картонній упаковці. Термін придатності відноситься до останнього дня вказаного місяця. 
  

Ліки не слід викидати до каналізації або з побутовими відходами. Запитайте у фармацевта, як 

утилізувати ліки, які більше не використовуєте. Такі дії допоможуть захистити навколишнє 

середовище. 

 

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

Що містить Хаскосепт смак лимонно-медовий 

− Діюча речовина – бензидаміну гідрохлорид. Один твердий льодяник містить 3 мг бензидаміну 

гідрохлориду. 

− Допоміжні речовини: ізомальт (E 953), калію ацесульфам (E 950), лимонна кислота 

моногідрат, левоментол, ароматизатор м’яти, хіноліновий жовтий (E 104), патентований синій 

V (E 131). 

 

Як виглядає Хаскосепт смак лимонно-медовий та вміст упаковки 

Хаскосепт смак лимонно-медовий — це круглі льодяники зеленого кольору зі смаком 

лимонно-медовим. 

ПВХ/ПВДХ/Ал блістери в картонній коробці. Одна упаковка препарату містить 8, 16, 24 або 32 

льодяники. 

 

 

Власник реєстраційного посвідчення та виробник 

"ХАСКО-ЛЕК ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО" S.A. 

вул. Жмігродська 242 E, 51-131 Вроцлав 

 

Інформація про препарат 

телефон: 22 742 00 22 

електронна пошта: infooleku@hasco-lek.pl 

 

Дата останньої актуалізації листа-вкладіша: 01/2020 р. 

 


