
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату 

ЛІВОЛАКТ
(LIVOLACTUM)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 капсула препарату м істить лецитину (фосфоліпідів не менше 97%) 0,2 г; 
допоміжні речовини: лактулози концетрат, лактози моног ідрат, кремнію діоксид колоїдний, магнію стеарат, тальк. 

Лікарська форма. Капсули.

Тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул – порошок жовтого або жовтого з св ітло коричневим відтінком, з характерним специф ічним запахом. Можлива незначна грудкуват ість. 

Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ "НВП "Аріадна".
Україна, 65085, м. Одеса, вул. Моторна, 8 А. 

Фармакотерапевтична група. 
Препарати, що застосовуються при захворюваннях печ інки та жовчовивідних шляхів. 
Код АТС A05B A50**. 

Фосфоліпіди (естери ненасичених жирних кислот, гліцерину і фосфохоліну) є життєво важливими компонентами всіх клітинних мембран. Мембрани клітин печінки містять до 65 % фосфол іпідів. Гідрофільні 
і гідрофобні частини молекул фосфоліпідів утворюють двошарові структури, які формують мембрани. У результат і низки несприятливих впливів молекули фосфоліпідів, що входять до складу мембран, 
ушкоджуються, внаслідок чого порушуються функції мембран. Фосфоліпіди, що входять до складу Ліволакт, л іквідують дефекти в мембрані, відновлюючи її функціональну активність. Це ма є значення у 
відновленні не тільки мембран клітин печінки, але й головного мозку, м іокарда, шкіри та інших органів. Фосфоліпіди є важливим компонентом ліпопротеїнових комплекс ів плазми крові. Особливо важлива їх 
наявність у ліпопротеїнах високої щільності, що перешкоджають в ідкладенню холестерину у ст інках судин і розвитку атеросклерозу та його ускладнень. Антиоксидантні властивості фосфоліпід ів пов'язані з 
наявністю в їхньому складі залишків поліненасичених жирних кислот, які інактивують вільні радикали, що утворюються в процес і перекисного окиснення ліпідів. 

Показання для застосування. 
Гострий і хронічний гепатит різної етіології, жирова дистроф ія печінки, цироз печ інки, порушення функцій печінки при інших захворюваннях; токсикози ваг ітних; псоріаз; радіаційний синдром. 

Протипоказання. 
Підвищена чутливість до компонент ів препарату. Дитячий вік до 12 років. 

Особливі застереження.
У склад і препарату міститься лактоза. Тому препарат слід призначати з обережністю паціє нтам, які страждають на непереносимість лактози.

Застосування у пер іод вагітності або годування груддю. 
Препарат можна застосовувати у пер іод вагітності або годування груддю без будь-яких обмежень. 

Здатн ість впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. 
Не впливає. 

Діти. 
Препарат можна застосовувати д ітям віком в ід 12 років. 

Спосіб застосування та дози.
Дітям старше 12 років і дорослим – по 3 капсули 3 рази на день. 
Приймають внутр ішньо за 30 хв до їди. У разі потреби капсулу можна розкрити і вміст її розчинити у невеликій кількост і теплої води (не вище 37 ºС) до утворення суспензії. 
Мінімальна тривалість курсу терапії – 2 - 3 місяці.

Передозування.
Не описане. 

Побічні ефекти. 
При застосуванні препарату поб ічних ефектів та алергічних реакцій не виявлено. 

Вза ємодія з іншими л ікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не описана.

Термін придатності.
2 роки. 

Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºC. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Упаковка.
По 10 капсул у блістері, по 3 блістери у коробці. 

Категорія відпуску. 
Без рецепта. 


