
  Інформація для професійної ДІЯЛЬНОСТІ медичних та фармацевтичних працівників. 
ЛЕФНО® Р. П. МОЗ України № UA/6367/01/02 від 28.04.2012 р. Склад. 1 таблетка містить лефлуноміду 20 мг. Назва і місцезнаходження виробника. КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД. СП 289 (А), РІІКО Індл. Apea, Чопанкі, 
Бхіваді (Радж.), Індія. Фармакотерапевтична група. Імуносупресори. Код АТС L04A А13. Показання до застосування. Активна фаза ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів; активна фаза псоріатичного артриту. 
Протипоказання (лікарська форма таблетки). Підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі з синдромом Стівенса — Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліформною еритемою) чи 
до інших компонентів препарату. Порушення функції печінки. Тяжкі імунодефіцити і стани (у тому числі СНІД). Виражені порушення кістково-мозкового кровотворення чи виражена анемія, лейкопенія, нейтропенія 
чи тромбоцитопенія внаслідок інших причин, не пов’язаних із ревматоїдним чи псоріатичним артритом. Інфекції тяжкого перебігу. Помірна або тяжка ниркова недостатність (через незначний досвід клінічних 
спостережень у цій групі хворих). Тяжка гіпопротеїнемія (у тому числі при нефротичному синдромі). Побічні ефекти. Інфекції та інвазії: рідко поширені — тяжкі інфекції, включаючи сепсис (у тому числі випадки 
з летальним кінцем). З боку системи крові: поширені — лейкопенія (лейкоцити <2 г/л); непоширені — анемія, тромбоцитопенія; рідко поширені — панцитопенія, лейкопенія (лейкоцити <2 г/л), еозинофілія. З боку 
імунної системи: поширені — алергічні реакції легкого ступеня. З боку обміну речовин: поширені — зростання рівня креатинфосфокінази; непоширені — гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія; рідко поши-
рені — зростання рівня лактатдегідрогенази. Психічні порушення: непоширені — тривожний стан. З боку нервової системи: поширені — парестезії, головний біль, запаморочення. З боку серцево-судинної системи: 
поширені — помірне підвищення артеріального тиску; рідко поширені — значне підвищення артеріального тиску. З боку дихальної системи: рідко поширені — інтерстиціальна пневмонія (у тому числі випадки 
з летальним кінцем). З боку травного тракту: поширені — діарея, нудота, блювання, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки); рідко поширені — порушення 
смаку. З боку гепатобіліарної системи: поширені — зростання рівня печінкових трансаміназ (особливо аланінамінотрансферази (АлАТ)), рідше — зростання рівня гамма-глутатіон-трансферази і лужної фосфатази, 
гіпербілірубінемія; рідко поширені — гепатит, жовтяниця, холестаз. З боку шкіри та придатків: поширені — підвищене випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (утому числі макулопапульозний висип), свербіж, 
сухість шкіри; рідко поширені — кропив’янка. З боку кістково-м’язової системи: поширені — тендосиновіт; непоширені — розрив сухожиль. Загальні порушення: поширені — анорексія, втрата маси тіла (зазвичай 
незначна), астенія. Категорія відпуску. За рецептом. 
Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.




