
Саудалық атауы 
ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ

Халықаралық патенттелмеген атауы
Жоқ

Дәрілік түрі, дозалануы
Инъекцияға арналған ерітінді, 2.2 г

Фармакотерапиялық тобы
Басқа препараттар. Басқа емдік препараттар 
барлығы.
АТХ коды V03A

Қолданылуы
- бауыр және өт шығару жолдарының жедел және 
созылмалы ауруларында 
- әртүрлі соматикалық ауруларда, сондай-ақ әртүрлі 
уытты факторлардың ұзақ әсер ету салдарынан 
бауыр функциясының бұзылуында

Дәрілік препаратты қолданудың басталуына 
дейінгі қажетті мәліметтер тізбесі
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- препарат компоненттеріне, оның ішінде Taraxa-
cum officinale, Cynara scolymus немесе дәстүргүл 
тұқымдас басқа өсімдіктерге жоғары сезімталдық 
Қолдану кезіндегі қажетті сақтандыру шаралары
Егер симптомдар тоқтамаса немесе нашарласа, 
дәрігерден немесе медициналық қызметкерден 
кеңес алу керек. 
Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі
Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі 
анықталмаған.
Арнайы сақтандырулар
Балаларда бұл препаратпен байланысты 
құжатталған тәжірибе жеткіліксіз болғандықтан, 
препаратты 12 жасқа дейінгі балаларға қолдануға 
болмайды.
Жүктілік және лактация кезеңі 
Құрамында сүйелшөп (Сhelidonium) және тамырдәрі 
(Veratrum) болуына байланысты препаратты жүктілік 
және лактация кезеңінде қолдану ұсынылмайды.
Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі 
зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету 
ерекшеліктері
Көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор 
механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді.

Қолдану жөніндегі нұсқаулар
Дозалану режимі 
Стандартты доза:
Ересектер (әрі 12 жастағы және одан үлкен 
балалар): 1 ампуладан (2.2 мл) аптасына 1-ден 3 
ретке дейін.
Қолдану тәсілі:
Инъекцияға арналған ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ 
ерітіндісін бұлшықет ішіне, тері астына немесе вена 
ішіне енгізеді.
Емдеу курсы 3-тен 6 аптаға дейінді құрайды. 

Шыны ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулық:

Артық дозалану жағдайында қабылдау қажет 
болатын шаралар
Препараттың артық дозалану жағдайы туралы 
сипатталмаған.  
Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру 
үшін медициналық қызметкерге кеңес алу үшін 
жүгіну бойынша ұсынымдар 
Әрдайым бұл препаратты дәрігердің немесе 
фармацевтің нұсқауы бойынша қабылдаңыз. 
Егер сенімді болмасаңыз, дәрігеріңізбен немесе 
фармацевтпен кеңесіңіз.
Егер сізде осы препаратты пайдалану туралы 
басқа сұрақтар туындаса, дәрігеріңізден немесе 
медициналық қызметкерден сұраңыз.

Дәрілік препаратты стандартты қолдану 
кезінде көрініс беретін жағымсыз реакциялар 
сипаттамасы және осы жағдайда қабылдау 
керек шаралар  
Жағымсыз реакциялар жиілігінің сандық 
критерийлері және жүйелік-ағзалық жіктеуге сәйкес 
және олардың туындау жиілігіне сәйкес жағымсыз 
реакциялардың жіктеуі (Жағымсыз құбылыстардың 
жиілігін анықтау мынадай критерийлерге сәйкес 
жүргізіледі: өте жиі (≥1/10), жиі (≥1/100-ден <1/10-
ға дейін), жиі емес (≥1/1000-нан <1/100-ге дейін), 
сирек (≥1/10000-нан <1/1000-ға дейін), өте сирек 
(<1/10000), белгісіз (қолда бар деректер негізінде 
жиілігін бағалау мүмкін емес)
Сирек 
- терінің аллергиялық реакциялары, қызба сияқты 
аса жоғары сезімталдық реакциялары 

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындағанда 
медициналық қызметкерге, фармацевтикалық 
қызметкерге немесе, дәрілік препараттардың 
тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса, дәрілік 
препараттарға болатын жағымсыз реакциялар 
(әсерлер) жөніндегі ақпараттық деректер 
базасына тікелей хабарласу керек
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігі Медициналық және фармацевтикалық 
бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық 
орталығы» ШЖҚ РМК
http://www.ndda.kz

Қосымша мәліметтер
Дәрілік препарат құрамы
Бір ампуланың (2.2 г) ішінде
белсенді заттар: 
Acidum alpha-ketoglutaricum D10 22.0 мг
Acidum fumaricum D10 22.0 мг
Acidum malicum D10 22.0 мг
Acidum oroticum monohydricum D6 1 22.0 мг
Acidum alpha-liponicum D8 1 22.0 мг
Avena sativa D6 22.0 мг
Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22.0 мг
Chelidonium majus D5 22.0 мг
Cinchona pubescens D4 22.0 мг
Colon suis D10 22.0 мг
Cyanocobalaminum D4 22.0 мг
Cynara scolymus D6 22.0 мг
Duodenum suis D10 22.0 мг
Hepar suis D8 22.0 мг
Histaminum D10 22.0 мг
Lycopodium clavatum D4 22.0 мг
Natrium diethyloxalaceticum D10 22.0 мг
Pankreas suis D10 22.0 мг
Silybum marianum D3 22.0 мг
Sulfur D13 22.0 мг
Taraxacum officinale D4 22.0 мг
Thymus suis D10 22.0 мг
Veratrum album D4 22.0 мг
Vesica fellea suis D10 22.0 мг
қосымша заттар: натрий хлориді, инъекцияға 
арналған су.
1 - Су консистенциясы

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы 
Түссізден сәл қызғылт түске дейінгі, мөлдір, иісі жоқ 
ерітінді. 
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от «26» 04 2021 г.
№ N038640

Торговое наименование
ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма, дозировка 
Раствор для инъекций 2.2 г

Фармакотерапевтическая группа 
Прочие препараты. Другие терапевтические 
препараты все.
Код АТХ V03A

Показания к применению 
- острые и хронические заболевания печени и 
желчевыводящих путей
- нарушения функций печени при различных 
соматических заболеваниях, а также вследствие 
длительного воздействия различных токсических 
факторов

Перечень сведений, необходимых до начала 
применения
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, в том числе к Taraxacum officinale,  
Cynara scolymus или к другим растениям из 
семейства маргаритковых
Необходимые меры предосторожности при 
применении
Если симптомы не прекратились или ухудшаются, 
вам необходимо обратиться к врачу или 
медицинскому работнику.
Взаимодействия с другими лекарственными 
препаратами
Взаимодействия с другими лекарственными 
средствами не установлены.
Специальные предупреждения
Поскольку имеется недостаточно 
документированный опыт применения этого 
лекарственного средства у детей, препарат не 
следует применять детям младше 12 лет.
Беременность и период лактации 
Из-за содержания компонентов чистотела (Сhe-
lidonium) и чемерицы (Veratrum) препарат не 
рекомендуется применять во время беременности 
и лактации. 
Особенности влияния лекарственного средства 
на способность управлять автотранспортом или 
другими потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспортным 
средством или потенциально опасными 
механизмами. 

Рекомендация по применению 
Режим дозирования
Стандартная доза:
Взрослые (и дети от 12 лет и старше): по 1 ампуле 
(2.2 мл) от 1 до 3 раз в неделю.
Способ применения:
ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ, раствор для инъекций, 
вводят внутримышечно, подкожно или внутривенно.
Курс лечения составляет от 3 до 6 недель.

Инструкция по открытию стеклянной ампулы: 

Меры, которые необходимо принять в случае 
передозировки 
Случаи передозировки препарата не описаны.
Рекомендации по обращению за консультацией 
к медицинскому работнику для разъяснения 
способа применения лекарственного 
препарата
Всегда принимайте данный препарат так, как 
вам объяснили врач или фармацевт. Если вы не 
уверены, посоветуйтесь со своим врачом или 
фармацевтом.
Если у вас есть дополнительные вопросы по 
использованию данного препарата, спросите своего 
врача или медицинского работника.

Описание нежелательных реакций, которые 
проявляются при стандартном применении ЛП 
и меры, которые следует принять в этом случае
Количественные критерии частоты нежелательных 
реакций и классификация нежелательных реакций в 
соответствии с системно-органной классификацией 
и с частотой их возникновения (Определение 
частоты побочных явлений проводится в 
соответствии со следующими критериями: очень 
часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто 
(от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до  
<1/1000), очень редко (<1/10000), неизвестно 
(невозможно оценить на основании имеющихся 
данных)
Редко 
- реакции гиперчувствительности, такие как кожные 
аллергические реакции, лихорадка  

При возникновении нежелательных 
лекарственных реакций обращаться к 
медицинскому работнику, фармацевтическому 
работнику или напрямую в информационную 
базу данных по нежелательным реакциям 
(действиям) на лекарственные препараты, 
включая сообщения о неэффективности 
лекарственных препаратов
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств и медицинских изделий» 
Комитета медицинского и фармацевтического 
контроля Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан
http://www.ndda.kz

Дополнительные сведения
Состав лекарственного препарата 
Одна ампула (2.2 г) содержит 
активные вещества: 
Acidum alpha-ketoglutaricum D10 22.0 мг
Acidum fumaricum D10 22.0 мг
Acidum malicum D10 22.0 мг
Acidum oroticum monohydricum D6 1 22.0 мг
Acidum alpha-liponicum D8 1 22.0 мг
Avena sativa D6 22.0 мг
Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22.0 мг
Chelidonium majus D5 22.0 мг
Cinchona pubescens D4 22.0 мг
Colon suis D10 22.0 мг
Cyanocobalaminum D4 22.0 мг
Cynara scolymus D6 22.0 мг
Duodenum suis D10 22.0 мг
Hepar suis D8 22.0 мг
Histaminum D10 22.0 мг
Lycopodium clavatum D4 22.0 мг
Natrium diethyloxalaceticum D10 22.0 мг
Pankreas suis D10 22.0 мг
Silybum marianum D3 22.0 мг
Sulfur D13 22.0 мг
Taraxacum officinale D4 22.0 мг
Thymus suis D10 22.0 мг
Veratrum album D4 22.0 мг
Vesica fellea suis D10 22.0 мг
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода 
для инъекций. 
1 - Водная консистенция

KZ

Гомеопатиялық дәрілік препаратты 
медициналық қолдану

жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)

Инструкция по медицинскому 
применению гомеопатического лекарственного 

препарата (Листок-вкладыш)

Ампуланы ашу үшін оны кесудің қажеті жоқ. Ампуланы 
нүкте түріндегі таңбасын үстіне келтіре, қисайтып 
ұстап, сұйықтық төменгі бөлігіне түскенше сілкіңіз 
немесе оның сыртынан шертіңіз. Ампуланың 
басын таңбалануына қарсы жағына қарай басып 
сындырыңыз.

1 2 3

Что бы открыть ампулу не нужно ее надрезать. 
Держите ампулу под углом, маркировкой в виде 
точки вверх, стряхните или постучите по ней, 
пока жидкость не окажется в нижней части. 
Обломайте головку ампулы путем нажима в сторону, 
противоположную маркировке.

1 2 3
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Шығарылу түрі және қаптамасы  
Ампулалардың жоғары жағында түрлі түсті 
таңбалаған нүктесі бар, түссіз шыны ампулада  
2.2 мл-ден.
ПВХ-дан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада  
5 ампуладан. Пішінді ұяшықты қаптама 
медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс 
тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 
салынады.

Сақтау мерзімі 
5 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға 
болмайды!

Сақтау шарттары
Түпнұсқалық қаптамасында, 9 °C-ден 29 °C-ге 
дейінгі температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Дәріханалардан босатылу шарттары
Рецепт арқылы

Өндіруші туралы мәліметтер
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,
76532 Баден-Баден, Германия
Тел.: +49 7221 501-00
Факс: +49 7221 501-210
info@heel.com

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,
76532 Баден-Баден, Германия
Тел.: +49 7221 501-00
Факс: +49 7221 501-210
info@heel.com

Қазақстан Республикасы аумағында 
тұтынушылардан дәрілік заттар сапасына 
қатысты шағымдар (ұсыныстар) қабылдайтын 
және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі 
қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның 
атауы, мекенжайы және байланыс деректері 
(телефон, факс, электронды пошта)
«GO PHARM» ЖШС
050040, ҚР, Алматы қ-сы, Әл-Фараби д-лы, 75А үй, 
102-103 кеңсе
Эл. пошта: aemservices@mail.ru
Тел.: +7 707 798 83 99

 

Описание внешнего вида, запаха, вкуса
Прозрачный раствор от бесцветного до слегка 
розового цвета, без запаха.

Форма выпуска и упаковка
По 2.2 мл в ампулы бесцветного стекла, в верхней 
части ампулы цветная маркировочная точка. 
По 5 ампул в контурную ячейковую упаковку из 
ПВХ. Контурную ячейковую упаковку вместе с 
инструкцией по медицинскому применению на 
казахском и русском языках вкладывают в пачку из 
картона.

Срок хранения 
5 лет 
Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения 
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре 
от 9 °C до 29 °C. 
Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек
По рецепту

Сведения о производителе
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,
76532 Баден-Баден, Германия
Тел.: +49 7221 501-00
Факс: +49 7221 501-210
info@heel.com

Держатель регистрационного удостоверения 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4,
76532 Баден-Баден, Германия
Тел.: +49 7221 501-00
Факс: +49 7221 501-210
info@heel.com

Наименование, адрес и контактные данные 
(телефон, факс, электронная почта) организации 
на территории Республики Казахстан, 
принимающей претензии (предложения) по 
качеству лекарственных средств от потребителей 
и ответственной за пострегистрационное 
наблюдение за безопасностью лекарственного 
средства 
ТОО «GO PHARM» 
050040, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, 
оф. 102-103
Эл. почта: aemservices@mail.ru
Тел.: +7 707 798 83 99
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