
3-ДІНІР (cefdinir); 1 капсула містить: цефдінір 
у пере рахунку на суху речовину – 300 мг. 
Лікарська форма. Капсули. 
Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні 
засоби для системного застосування. Інші бета-лак-
тамні антибактеріальні засоби. Цефалоспорини 
третього покоління. 
Цефдінір. Код АТХ J01D D15. 
Показання. Для лікування інфекцій легкого та 
середнього ступеня, спричинених чутливими 
до цефдініру штамами мікроорганізмів, таких як: 
негоспітальна пневмонія, загострення хронічного 
бронхіту, гострий гайморит, фарингіт/тонзиліт, 
неускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин. За-
гальна добова доза для всіх інфекцій становить 
600 мг. Дозування 1 раз на добу протягом 10 днів 
настільки ж ефективне, як і дозування 2 рази на 
добу.
Протипоказання. Підвищена чутливість до цеф-
дініру або до будь-якого іншого антибіотика це-

фалоспоринового ряду. 3-Дінір у формі капсул не 
призначений для лікування дітей віком до 13 років. 
Побічні реакції. сухість слизової рота, стоматит, 
метеоризм, біль у животі, нудота, діарея, відчуття 
задухи, гостра дихальна недо статність, головний 
біль, безсоння, сонливість, запаморочення, грану-
лоцитопенія, нейтропенія, печінкова недостатність, 
гострий гепатит, порушення функції нирок, токсична 
нефропатія, висипання, свербіж шкіри, анафілак-
тичні реакції, кон’юнктивіт, гарячка, підвищення 
ACT, амілази у крові, псевдопозитивний тест на 
вміст глюкози в сечі, вагінальний кандидоз, вагініт, 
схильність до кровотеч, кровотечі та крововиливи, 
біль у грудях, артеріальна гіпертензія, астенія.
Виробник. АТ «Київмедпрепарат» (пакування 
з in bulk фірми-виробника ФармаВіжн Санаі ве 
Тікарет А.С., Туреччина). Заявник. ТОВ «АРТЕРІУМ 
ЛТД», Україна. Україна, 01032, м. Київ, вул. Сакса-
ганського, 139. 
Категорія відпуску. За рецептом.

Інформацію наведено в скороченому вигляді, 
повна інформація викладена в інструкціях для 
медичного застосування лікарських засобів. Ін-
формація призначена виключно для розміщення 
у виданнях, призначених для медичних та фарма-
цевтичних працівників, а також у матеріалах, що 
розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, 
конференціях, симпозіумах з медичної тематики. 

Виробник: АТ «Київмедпрепарат», Україна, 01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 139. 

РП № 17823/01/01 від 17.12.2019 р. до 17.12.2024 р.

Дата останнього перегляду інформаційного ма-
теріалу: 26.10.2020 р.

*  Перший зареєстрований в Україні лікарський 
засіб з діючою речовиною цефдінір, що з’явився 
для продажу в Україні http://www.drlz.com.ua/

НОВИЙ* БЛОКБАСТЕР АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ


