
Саудалық атауы 

Спаскупрель 

Халықаралық патенттелмеген атауы 

Жоқ  

Дəрілік түрі 

Инъекцияға арналған ерітінді, 1.1 г 

Құрамы 

1 ампуланың (1.1 г) ішінде 

белсенді заттар:
Aconitum napellus D6 2.20 мг 

Amanita muscaria D4 0.55 мг 

Ammonium bromatum D4 1.10 мг 

Atropinum sulfuricum D6 1.10 мг 

Chamomilla recutita D3 0.55 мг 

Citrullus colocynthis D4 1.10 мг 

Cuprum sulfuricum D6 0.55 мг 

Gelsemium sempervirens D6 1.10 мг 

Magnesium phosphoricum D6 1.10 мг 

Passiflora incarnata D2 0.55 мг 

Veratrum album D6 1.10 мг 

қосымша заттар: натрий хлориді, инъекцияға

арналған су.  

Сипаттамасы 

Мөлдір түссіз, иіссіз ерітінді 

Фармакотерапиялық тобы 

Басқа препараттар. Басқа емдік препараттар, 

барлығы. Басқа дəрілік препараттар.  

АТX коды V03AX 

Фармакологиялық қасиеттері 

Фармакокинетикасы
Гомеопатиялық препараттардың фармакокинети-

калық қасиеттерін зерттеу мүмкіндігі болмады.  

Фармакодинамикасы
Спаскупрель кешенді гомеопатиялық препарат 

болып табылады, əсері, оның құрамына кіретін 

компоненттерге негізделген. 

Спаскупрель тегіс бұлшықет жасушаларының  

тонусын реттей отырып, АІЖ ағзаларының жəне 

несеп шығару жүйесінің түйіліп ауыруын басады.  

Қолданылуы 

Кешенді емде 

-  асқазан-ішек жолының жəне несеп шығару 

жүйесінің тегіс бұлшықеттерінің түйілуінде. 

Қолдану тəсілі мен дозалары  

Стандартты доза
Ересектерге (жəне 12 жастан асқан балаларға):  

1 ампуладан аптасына 1-ден 3 ретке дейін. 

2-ден 5 жасқа дейінгі балаларға: ½ ампуладан 

(0.5 мл) аптасына 1-ден 3 ретке дейін. 

6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: ⅔ ампуладан 

(0.7 мл) аптасына 1-ден 3 ретке дейін. 

Жедел жағдайда бастапқы доза
Ересектерге (жəне 12 жастан асқан балаларға):  

1 ампуладан күнделікті, содан кейін стандартты 

дозада жалғастыру. 

2-ден 5 жасқа дейінгі балаларға: ½ ампуладан 

(0.5 мл) күнделікті, содан кейін стандартты доза-

да жалғастыру. 

6-дан 11 жасқа дейінгі балаларға: ⅔ ампуладан 

(0.7 мл) күнделікті, содан кейін стандартты доза-

да жалғастыру. 

Емдеудің ұзақтығы
Жедел жағдайда бастапқы доза бірнеше күн  

қолданылуы мүмкін, əдетте 2 күннен 3 күнге  

дейін (күнделікті инъекциялар). Стандартты емдеу 

əдетте шамамен 2 апта жалғасады.  

Енгізу тəсілі:
Спаскупрель инъекцияға арналған ерітіндісі тері 

астына, тері ішіне, бұлшықет ішіне, немесе вена 

ішіне енгізілуі мүмкін.  

Шыны ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулық: 
 

Ампуланы ашу үшін оны кесудің қажеті жоқ. Ампуланы 
нүкте түрінде таңбалауы бар бұрышымен жоғары 
ұстаңыз, сұйықтық түбінде болмайынша сілкіңіз немесе 
оны ұрыңыз. Ампуланың басын таңбалауға қарама-қарсы 
жаққа басу арқылы сындырыңыз.

Жағымсыз əсерлері 

Жекелеген жағдайларда қысқа мерзімді тері  

аллергиялық реакциясы туралы хабарланған.  

Кез-келген ерекше реакция пайда болған жағдай-

да дəрігермен кеңескен жөн.  

Қолдануға болмайтын жағдайлар  

-  препараттың бір немесе бірнеше компонентіне 

аллергия (аса жоғары сезімталдық).  

Дəрілермен өзара əрекеттесуі 

Басқа дəрілік препараттармен өзара əрекеттесуі-

нің бірде-бір жағдайы тіркелмеген жəне гомеопа-

тиялық сұйылтуға байланысты күтілмейді.  

Айрықша нұсқаулар 

Егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, сіз 

дəрігермен немесе кəсіби медицина қызметкері-

мен кеңесуіңіз қажет.  

Жүктілік жəне лактация кезеңі
Препарат құрамына кіретін гомеопатиялық сұйыл-

тылған заттардың жүктілік жəне емшек емізу ке-

зіндегі уыттылығы зерттелмеген. Жүктілік жəне 

емшек емізу кезінде қолданар алдында дəрігер-

мен кеңесу керек. 

Дəрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі 
зор механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету 
ерекшелігі
Көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизм-

дерді басқару қабілетіне əсер етпейді.  

Артық дозалануы 

Бірде-бір артық дозалану жағдайы тіркелмеген 

жəне гомеопатиялық сұйылтуға байланысты 

күтілмейді.  

Шығарылу түрі мен қаптамасы  

1.1 г-нан түссіз шыны ампулада, ампуланың 

жоғарғы жағында түрлі түсті таңбалаған нүкте. 

5 ампуладан ПВХ жасалған пішінді ұяшықты  

қаптамада. Пішінді ұяшықты қаптама медицина-

лық қолдану жөнінде мемлекеттік жəне орыс  

тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға 

салынған.     

Сақтау шарттары  

Түпнұсқалық қаптамасында, 9 °С-ден 29 °С-ге  

дейінгі температурада сақтау керек. 

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

Сақтау мерзімі 

5 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға 

болмайды.  

Дəріханалардан босатылу шарттары 

Рецепт арқылы 

Дəрілік затты медициналық қолдану  

жөніндегі нұсқаулық 

СПАСКУПРЕЛЬ

Қазақстан Республикасы  

Денсаулық сақтау министрлігі  

Фармация комитеті төрағасының  

2019 жылғы «05» 04 

№ N020635 бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного средства 

СПАСКУПРЕЛЬ

Торговое название 

Спаскупрель 

Международное непатентованное название 

Нет  

Лекарственная форма 

Раствор для инъекций, 1.1 г  

Состав 

1 ампула (1.1 г) содержит  

активные вещества: 
Aconitum napellus D6 2.20 мг 

Amanita muscaria D4 0.55 мг 

Ammonium bromatum D4 1.10 мг 

Atropinum sulfuricum D6 1.10 мг 

Chamomilla recutita D3 0.55 мг 

Citrullus colocynthis D4 1.10 мг 

Cuprum sulfuricum D6 0.55 мг 

Gelsemium sempervirens D6 1.10 мг 

Magnesium phosphoricum D6 1.10 мг 

Passiflora incarnata D2 0.55 мг 

Veratrum album D6 1.10 мг 

вспомогательные вещества: натрия хлорид,

вода для инъекций. 

Описание 

Прозрачный бесцветный раствор, без запаха 

Фармакотерапевтическая группа 

Прочие препараты. Другие терапевтические пре-

параты все. Другие лекарственные препараты. 

Код АТX V03AX 

Фармакологические свойства 

Фармакокинетика 

Исследовать фармакокинетические свойства го-

меопатических препаратов не представляется 

возможным. 

Фармакодинамика 

Спаскупрель представляет собой комплексный  

гомеопатический препарат, действие которого  

обусловлено компонентами, входящими в его состав. 

Спаскупрель устраняет спастические боли в  

органах ЖКТ и мочеполовой системы, регулируя  

тонус гладко-мышечных клеток. 

Показания к применению 

В комплексной терапии  

-  при спазмах гладкой мускулатуры желудочно- 

кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Способ применения и дозы 

Стандартная дозировка
Взрослым (и детям старше 12 лет): 1 ампула от  

1 до 3-х раз в неделю. 

Детям от 2 до 5 лет: ½ ампулы (0.5 мл) от 1 до  

3-х раз в неделю.  

Детям от 6 до 11 лет: ⅔ ампулы (0.7 мл) от 1 до  

3-х раз в неделю. 

Первоначальная дозировка при остром состоянии
Взрослым (и детям старше 12 лет): 1 ампула  

ежедневно, затем продолжить в стандартной  

дозировке.  

Детям от 2 до 5 лет: ½ ампулы (0.5 мл) ежеднев-

но, затем продолжить в стандартной дозе.  

Детям от 6 до 11 лет: ⅔ ампулы (0.7 мл) ежеднев-

но, затем продолжить в стандартной дозе. 

Продолжительность лечения
Первоначальная дозировка при остром состоя-

нии может применяться несколько дней, как  

правило, от 2 до 3 дней (ежедневные инъекции). 

Стандартно лечение обычно продолжается около 

2 недель. 

Способ введения:
Спаскупрель, раствор для инъекций, может быть 

введен подкожно, внутрикожно, внутримышечно 

или внутривенно. 

Инструкция по открытию стеклянной ампулы:

Чтобы 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.

Побочные действия  

В единичных случаях сообщалось о кратковре-

менной кожной аллергической реакции.  

В случаях появления любых необычных реакций 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания  

-  аллергия (гиперчувствительность) к одному или 

более компонентам препарата. 

Лекарственные взаимодействия 

Ни одного случая взаимодействия с другими  

лекарственными препаратами не зарегистриро-

вано и не ожидается в связи с гомеопатическим 

разведением. 

Особые указания 

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, вы 

должны проконсультироваться с врачом или про-

фессиональным медицинским работником.  

Беременность и период лактации
Не изучена токсичность гомеопатически разве-

денных веществ входящих в состав препарата 

при беременности и грудном вскармливании. Не-

обходимо проконсультироваться с врачом перед 

применением во время беременности и грудного 

вскармливания.  

Особенности влияния лекарственного препара-
та на способность управлять транспортным 
средством или потенциально опасными меха-
низмами
Не влияет на способность управлять транспорт-

ным средством или потенциально опасными  

механизмами.  

Передозировка 

Ни одного случая передозировки не зарегистри-

ровано и не ожидается в связи с гомеопатическим 

разведением. 

Форма выпуска и упаковка 

По 1.1 г 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  

государственном и русском языках вкладывают в 

пачку из картона. 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке при температу-

ре от 9 °С до 29 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте! 

Срок хранения 

5 лет 

Не применять по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек 

По рецепту  
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Өндіруші 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  

76532 Баден-Баден, Германия 

 

Тіркеу куəлігінің иесі 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  

76532 Баден-Баден, Германия 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушы-
лардан дəрілік заттардың сапасына қатысты 
шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын, 
дəрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін 
қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекен-
жайы жəне байланыс деректері (телефон, факс, 
электронды пошта) 
«AEM Services» ЖШС  

050040, ҚР, Алматы қ-сы, əл-Фараби даңғылы, 

75А үй, 102-103 кеңсе 

aemservices@mail.ru 

+7 707 798 83 99 

Производитель 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  

76532 Баден-Баден, Германия 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ 

Д-р Рекевег-штрассе 2-4,  

76532 Баден-Баден, Германия 

  

Наименование, адрес и контактные данные 
(телефон, факс, электронная почта) организа-
ции, принимающей на территории Республики 
Казахстан претензии (предложения) от потре-
бителей по качеству лекарственных средств, 
ответственной за пострегистрационное на-
блюдение за безопасностью лекарственного 
средства  
ТОО «AEM Services»  

050040, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,  

дом 75А, оф. 102-103 

aemservices@mail.ru 

+7 707 798 83 99 
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