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В профілактиці та лікуванні 
набряково-больового 
синдрому при1-3.

✓  Черепно-мозкових травмах
✓  Мозкових інсультах
у  Травмах кінцівок, хребта

та при остеохондрозі
у  Лікворно-венозних 

порушеннях при ХПМК
\  п ін т  речовина: 1 мл розчину містить есцинової солі 2,6-діаміногексанової кисло- розладами їх кровопостачання і больовим синдромом; набряково-больові синдроми хребта,
<п|ш|>.і> унлнні на 100%  речовину 1 мг; допоміжні речовини: етанол 9 6% , пропіленглі- кінцівок; тяжкі порушення венозного кровообігу нижніх кінцівок при гострому тромбофлебіті.
•чдй дми ін 'єкцій що супроводжуються набряково-запальним синдромом.
■и..іг|і.іпвііична група. Вазопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код ATX С05С X. Протипоказання. Підвищена чутливість до L-лізину есцинат®у та/або інших компонентів пре-
іяння  v складі комплексної терапії набряків головного мозку травматичного, нетрав- парату; активне продовження кровотечі, що супроводжується нестабільною гемодинамікою:
  юс і операційного генезу, в тому числі з внутрішньочерепними крововиливами, тяжкі порушення функції нирок: тяжкі порушення функції печінки.
   нну і рішньочерепного тиску і явищами набряку-набухання. Набряки спинного Побічн і реакції. При індивідуальній підвищеній чутливості до есцинату в окремих хворих мож-
>1' шм.иичного, негравматичного, післяопераційного генезу. Лікворно-венозні порушен- ливі: алергічні реакції: шкірний висип (папульозний, петехіальний, еритематозний), свербіж,

< *  ....... порушеннях мозкового кровообігу (ХПМК) і вегетосудинній дистонії. Набря- гіперемія шкіри, гіпертермія, кропив'янка, у поодиноких випадках —  набряк Квінке, анафілак-
іки> іммим п  залученням опорно-рухового апарату, що супроводжуються локальними тичний шок та інші побічні реакції (див інструкцію для мед. застосування).

|і Д  іик (І А, I I  Відкрите рандомізоване дослідження із вивчення ефективності препарату L-лізину есцинат, Корпорація «Артеріум», Україна, у пацієнтів з важкою ЧМТ з метою профі 
1.1 лікування внутрішньочерепної гіпертензії/2 0 1 0  р., м. Київ

|і Міщеико Т.С. / /  Відкрите рандомізоване дослідження із вивчення ефективності препарату L-лізину есцинат, Корпорація «Артеріум», Україна, в лікуванні лікворно-венозних пору 
маци н іів  і хронічною ішемією м озку/2 0 1 0  р., м. Харків
|> Чпрніи В І. //  Відкрите порівняльне дослідження ефективності та безпеки препаратів L-лізину есцинат та Тіоцетам, Корпорація «Артеріум», Україна, в комплексному лікуванні гострої 

ьноі недостатності, обумовленої гострим ішемічним інсультом або черепно-мозковою травмою на ранньому госпітальному етапі. /  2010 р., м. Донецьк 
цю намилено в скороченому вигляді, повна інформація викладена в Інструкції для медичного застосування Л 3 L-лізину есцинат®, розчин для ін'єкцій. ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ 

•Я Інформація виключно для медичних та фармацевтичних працівників. Для використання в професійній діяльності. Виробник ПАТ «Галичфарм» (Україна, 79024, м. Львів, вул. Оприш 
6/В) Д аіа останнього перегляду інформаційного матеріалу: 27.02.2018 р.

•і.іду Корпорації «Артеріум» входять ПАТ «Київмедпрепарат» та ПАТ «Галичфарм»

ртеріум» Фармацевтична Корпорація 
vw.arterium.ua
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Інформаційна підтримка:

Здоров'я" України

Видавничій дім “Заславський»

з ш и й
Издательский дом

"Видавничий дім Медкнига" 
і "Журнал Неврології" 

ім. Б.М. Маньковського

журнал «Неврология и нейрохирургия. 
Міжнародний науково-практичний 

Восточная Европа»

НЕВРОЛОГИЯ
и н ей р о х и р у р ги я

&  Европа

Щ и р о  д я к у єм о  

технічному організатору

»
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Вельмишановний колего!
Запрошуємо Вас взяти участь 

у роботі науково-практичної конференції 
з міжнародною участю 

«Сучасні аспекти клінічної неврології», 
яка відбудеться 13-15 березня 2018 року 

у готелі «Редісон Блю Резорт» 
за адресою: Івано-Франківська область, 

м. Яремче, с. Паляниця, 
туристичний комплекс «Буковель».

Заїзд учасників конференції -  12-13 березня 2018 року. 
Поселення -  з 15.00 год.
Офіційна мова: українська, російська, англійська
Початок роботи конференції -  13 березня о 14.00 год. 
у конференц-залі готелю

Проїзд:
Івано-Франківський аеропорт (залізничний вокзал) автобус
на станція -1 0 0  км;
Міжнародний аеропорт Львова (залізничний вокзал) авто
бусна станція -  230 км;
Залізничний вокзал м. Яремче (автобусна станція) -  35 км. 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
13 березня 12.00-17.00

(-1 поверх готелю «Редісон Блю Резорт»)

14 березня 09.00-13.00
(-1 поверх готелю «Редісон Блю Резорт»)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ДОПОВІДАЧІ!
ТРИВАЛІСТЬ ДОПОВІДІ -  до 20 хвилин.
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ПРОГРАМА 
1-й день, вівторок, 13 березня

14.00-14.20 Відкриття науково-практичної конферен- 
ЗАЛ 1 ції з міжнародною участю
____________[«Сучасні аспекти клінічної неврології»
Головуючі: Рожко М.М.,

Стовбан М.П.,
Кузнецова С.М.,
Гриб В.А.

ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» -  професор Рожко Микола Михайлович 
В. о. директора департаменту охорони здоров’я Івано-Фран
ківської облдержадміністрації-Стовбан Микола Петрович

ВСТУПНЕ СЛОВО
Завідувач відділом судинної патології головного мозку ін
ституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України, 
д.м.н., професор, член-кореспондент НАМИ України

Кузнецова Світлана Михайлівна

Завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ДВНЗ «Івано- 
Франківський національний медичний університет» — д.м.н. 
професор

Гриб Вікторія Анатоліївна
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14.20-17.00 
ЗАЛ 1+2

Науковий симпозіум
Сьогодення неврології -  реабілітація 
Неврологічний дайджест -  1

Головуючі: професор Дзяк Л. А., 
професор Черній В.І., 
професор Негрич Т.І.

14.20-14.40 Новини із Всесвітнього конгресу з нейрореа- 
білітації

Голик В. (м. Дніпро)
14.40-14.50 Відновлення рухових порушень після інсуль

ту. Реабілітаційний центр Модричі
Масний О. (м. Трускавець)

14.50-15.10 Когнітивні порушення при старінні та серцево- 
судинній патології
Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Скачкова H.A.

(м. Київ)
15.10-15.30 Цілеспрямована медикаментозна корекція 

когнітивних порушень у осіб із соматичною 
патологією

Черній В.І., Андронова И.А., Черній Т.В.
(м. Київ)

15.30-15.50 Актуальні питання в проблемі постінсультних 
когнітивних порушень

Дзяк Л.А., Цуркаленко О.C., Чеха К.В.
(м. Дніпро)

15.50-16.10 Радіологічні особливості деменцій (розбір клі
нічних випадків)

Негрич Т.І. (м. Львів)
16.10-16.30 Методи нейровізулізації при когнітивних пору

шеннях. Сучасні підходи до діагностики
Земскова О.В. (м. Київ)

Обговорення

З



16.30-17.30 
ЗАЛ 1+2 Презентація клінічних випадків

Опис клінічних випадків буде представлений 
на стенді в фойє.

17.30-18.00 Вітальний коктейль

2-й день, середа, 14 6е]эезня
09.00-10.40 
ЗАЛ 1+2

Секційне засідання
ІН Ь  мозковогоСтретегія гострих порушс 

кровообігу

Головуючі: професор Дзяк Л.А.,
професор Кузнецова С.М., 
професор Черній В.І.

09.00-09.20 Вибрані питання інтенсивної терапії мозково
го інсульту

Черній В.І. (м. Київ)
09.20-09.40 Атеротромботичний та кардіоемболічний ін

сульт: вторинна профілактика
Кузнецова С.М. (м. Київ)

09.40-10.00 Менедмент венозних тромбозів головного 
мозку: сучасний гайдлайн /Інтерактивна сесія/ 

Дзяк Л.А., Цуркаленко О.С., Чеха К.В.
(м. Дніпро)

10.00-10.20 Раннє застосування Cerebrolysin після інсуль
ту: міжнародні дані та власні дослідження

Московко (м. Вінниця)
10.20-10.40 Неврологічні аспекти ревмоваскуліту

Юдіна Т.В. (м. Дніпро)

Обговорення

10.40-11.10 Кава — перерва
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Міорикс* 30 т
Цикяобеимприн

ідйтверді

Міорике
Циклобензаприн
Ш іуя* щмтнтм

Діюча речовина: cydobenzaprine hydrochloride. Склад: 1 капсула містить 15 мг або ЗО мг циклобензаприну гідрохлориду. Лікарська форма: капсули пролонгованої дії тверді. Фармакотерапевтична група. Міорелаксанти. Інші міорелаксанти центральної 
дії. Показання: усунення м'язового спазму, що супроводжується гострими больовими відчуттями з боку опорно-рухового апарату, як доповнення до режиму обмеженої фізичної активності та лікувальної фізкультури. Поліпшення проявляється усуненням 
м'язових спазмів та пов'язаних з ними ознак і симптомів, а саме: болю, підвищеної чутливості та обмеження руху. Протипоказання: реакції гіперчутливості до будь-якого компонента препарату; одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази або 
протягом 14 днів після їх відміни; під час фази відновлення після гострого інфаркту міокарда та за наявності порушень серцевого ритму та провідності, включаючи блокади, або застійної серцевої недостатності; гіпертиреоз. Фармакологічні властивості: 
циклобензаприн знімає спазм скепетних м'язів локального походження, не впливаючи на функцію м'язів. Побічні реакції: сухість у роті, запоморочення, втома, запор, нудота, диспепсія та сонливість. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник: Такеда Фарма 
Сп. з о.о„ Польща. Р. П. МОЗ України: UA/14641/01/01, UA/14641/01/02 від 21.09.2015, Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для розміщення у спеціалізованих 

і виданнях для медичних закладів І лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Повідомити про небажане явище або про скаргу на якість препарату Ви можете до ТОВ «Такеда Україна» за тел.: (044) 390 0909. 
! " Без компромісів між ефективністю1, профілем безпеки' і зручністю застосування'. Eli (extended release) —  уповільнене вивільнення.
і 1, За даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на 13.09.2017, http://www.drlz.com.ua/ 2. Іструкція для медичного застосування препарату Міорике” . 3. See S. et al. Choosing a Skeletal Muscle Relaxant.
; Am Fam Physician. 2008;78(3):365-370.4. Malanga G.A. et al. (2009) Cydobenzaprine ER for muscle spasm associated with low back and neck pain: two randomized, double-blind, placebo-controlled studies of identical design. Current 
; Medical Research and Opinion, 25:5;1179-1196.
і ТОВ «Такеда Україна»: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, будинок 11, тел.: (044) 390 0909, факс: (044) 390 2929, www.takeda.ua

Свобода рухів
БЕЗ КОМПРОМІСІВ!*

капсула 
раз на добу

міорикс
циклобензаприн ER

Перший
циклобензаприн 
в Україн і1

Єдиний
міорелаксант 
подовженої дії1

http://www.drlz.com.ua/
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