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Для кого цей буклет? 

Цей буклет для пацієнтів із залежністю від опіоїдів, яким був 
призначений Бувідал. 

Бувідал — це препарат тривалої дії для лікування залежності від опіоїдів. 
Бувідал містить бупренорфін та доступний у двох лікарських формах для 
щотижневих або щомісячних підшкірних ін’єкцій (у тканину між шкірою і 
м’язом). 

Готувати та вводити Бувідал повинні тільки медичні працівники. Лікування 
Бувідалом має бути частиною комплексної програми, яка також включає 
соціальне і психологічне лікування. 

Важливо пам’ятати, що залежність від опіоїдів — це стан, який можна 
вилікувати. Завдяки правильній підтримці ви можете значно покращити свій 
стан здоров’я та якість життя. 

Ви можете отримати додаткову підтримку у лікаря, медсестри, родини, 
друзів, у групах підтримки та організаціях пацієнтів. Попросіть свого лікаря 
або іншого медичного працівника надати інформацію про місцеві групи 
підтримки та організації. 
 

 

ВАЖЛИВО! Інформація, що міститься в цьому буклеті, не замінює 
рекомендацій, наданих вам вашою медичною командою. 
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Про Бувідал 

Що таке Бувідал? 

Бувідал — це препарат тривалої дії, що містить бупренорфін, 
призначений для щотижневого і щомісячного введення медичним 
працівником. Бувідал призначений для лікування опіоїдної залежності 
в рамках медикаментозного, соціального та психологічного лікування. 
Бувідал призначений для дорослих і дітей віком від 16 років. 

Бувідал містить активний інгредієнт бупренорфін, який пригнічує синдром 
відміни та потяг до вживання опіоїдів, пов’язані з залежністю від опіоїдів. 
Бупренорфін також має інші терапевтичні переваги, у тому числі блокування 
небажаних ефектів вживання нелегальних опіоїдів під час лікування. 
Лікування Бувідалом слід проводити в рамках медикаментозного, 
соціального та психологічного лікування. 

Бувідал доступний у двох різних формах: для щотижневого введення та для 
щомісячного введення. Обидві форми постачаються в попередньо 
наповнених однодозових шприцах і в різних дозах. 

Мірою того, як ви досягатимете прогресу в лікуванні Бувідалом, ви разом із 
лікарем зможете підвищувати або знижувати дози залежно від результатів 
клінічного оцінювання та ваших індивідуальних потреб.  
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Як Бувідал діє в організмі? 

Властивостей пролонгованого вивільнення Бувідалу досягають за рахунок 
інноваційної технології депо-ін’єкцій FluidCrystal®. 

Після ін’єкції Бувідал спонтанно перетворюється з малов’язкого розчину на 
високов’язкий рідкокристалічний гель, який інкапсулює бупренорфін і 
вивільняє його зі стабільною швидкістю у міру того, як депо розкладається 
біологічним способом. 

Технологія депо-ін’єкцій FluidCrystal®, яка забезпечує вивільнення 
бупренорфіну протягом тижня або місяця 

 
 
Чи може Бувідал пригнічувати синдром відміни та потяг до вживання 
опіоїдів, пов’язані з залежністю від опіоїдів? 

Щойно ін’єкцію Бувідалу введено, він починає вивільняти бупренорфін та 
пригнічує синдром відміни і потяг до вживання опіоїдів, пов’язані з 
залежністю від опіоїдів, протягом кількох годин. Бувідал забезпечує 
стабільну концентрацію бупренорфіну в крові протягом тижня або місяця, 
залежно від того, яку форму Бувідалу (для щотижневого чи щомісячного 
введення) ви отримуєте. 

  

Рідка форма лікарського засобу перед ін’єкцією 

Ін’єкція 

Поглинання 

води 

Рідкі кристали 

Природне розкладання до 

повного зникнення 

Вивільнення 

препарату 

Секунди Години Тижні/місяці 
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Порівняння Бувідалу для щотижневого введення зі щоденним прийомом 
бупренорфіну в сублінгвальній формі1,2 

Концентрація бупренорфіну в результаті щотижневого введення Бувідалу є 
співставною з концентрацією, що досягається при щоденному прийомі 
бупренорфіну в сублінгвальній формі (під язик). 

 

Порівняння Бувідалу для щотижневого введення з Бувідалом для 
щомісячного введення протягом чотирьох тижнів1,2 

Бувідал для щомісячного введення забезпечує стабільну концентрацію 
бупренорфіну, що є співставною з концентрацією, що досягається при 
застосуванні Бувідалу для щотижневого введення. 

  

                                                   
1 Tiberg F. CAM2038 - A new liquid-lipid crystal depot buprenorphine: A dose-ranging suite of weekly 

and monthly subcutaneous depot injections. Oral presentation.SSA Annual Meeting. Newcastle, 8-9 
November 2018 

2 Albayaty M, et al. Adv Ther. 2017;34(2):560–575. 

Бувідал для щомісячного введення 

Бувідал для щотижневого введення 
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Бувідал для щотижневого введення 

Щоденна доза бупренорфіну в сублінгвальній формі 
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Як застосовують Бувідал? 

Бувідал постачається у попередньо наповненому шприці та вводиться 
медичним працівником шляхом ін’єкції в тканину між шкірою і м’язом. 

 

 

ВАЖЛИВО! Вводити Бувідал у будь-який спосіб, крім підшкірного, 
небезпечно. Ін’єкції Бувідалу у вену можуть завдати серйозної шкоди. 

Препарат утворює невелику рідку гелеву структуру при контакті з рідинами 
організму та може спричинити закупорювання кровоносних судин, місцеве 
пошкодження тканин і утворення тромбів, у тому числі тромбів у легенях, у 
разі внутрішньовенного введення. 

 

 

Чи достатньо прийому лікарського засобу для лікування опіоїдної 
залежності? 

Залежність від опіоїдів є хронічним захворюванням, як хвороби серця чи 
діабет, та часто потребує тривалого лікування. 

Як і при будь-якому іншому хронічному стані, люди з опіоїдною залежністю 
потребують підтримки у лікуванні свого стану. Лікування опіоїдної залежності 
включає медикаментозне лікування, а також консультування та 
психосоціальну підтримку. Ваш лікар та інші медичні працівники, які беруть 
участь у лікуванні, можуть допомогти вам контролювати ваш стан. 

Що входить до складу ін’єкції? 

Бувідал містить активний лікарський засіб бупренорфін, що належить до 
групи опіоїдних анальгетиків. 

Інші інгредієнти, що входять до складу Бувідалу: 

• Бувідал для щотижневого введення: соєвий фосфатидилхолін, гліцерину 
діолеат, етанол безводний 

• Бувідал для щомісячного введення: соєвий фосфатидилхолін, гліцерину 
діолеат, N-метилпіролідон  
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Початок лікування Бувідалом 

Гнучке дозування та регульована тривалість лікування Бувідалом 
дають змогу підібрати індивідуальну терапію відповідно до ваших 
конкретних потреб і етапу лікування. Ваш лікар працюватиме з вами, 
щоб визначити оптимальний план лікування Бувідалом. 

Яка доза Бувідалу підходить для мене? 

Гнучке дозування та регульована тривалість лікування Бувідалом дають 
змогу підібрати індивідуальну терапію відповідно до ваших конкретних 
потреб і етапу лікування. Бувідал доступний у формах для щотижневого і 
щомісячного введення, та кожен препарат постачається в різних дозах. Ваш 
лікар працюватиме з вами, щоб визначити правильну дозу Бувідалу для вас, 
і разом ви зможете ухвалити рішення про вищі або нижчі дози відповідно до 
ваших потреб. 

• Перед початком лікування ваш лікар разом із вами вирішить, як найкраще 
розпочати лікування, з урахуванням таких аспектів: 

– чи вживаєте ви опіоїди короткої дії (напр., морфін чи героїн) чи опіоїди 
тривалої дії (напр., метадон); 

– чи ви вже приймаєте бупренорфін у сублінгвальній формі (під язик). 

Бувідал для щомісячного введення можна використовувати, якщо такий 
варіант підходить для вас, після досягнення стабілізації за допомогою 
Бувідалу для щотижневого введення (чотири тижні або більше, якщо це 
доцільно). 

• Продовження лікування та коригування дози: у разі продовження 
лікування Бувідалом ваш лікар працюватиме з вами над визначенням 
ваших індивідуальних потреб у лікуванні та може знизити або підвищити 
дозу. Вас можуть перевести із щотижневого на щомісячне введення 
препарату або із щомісячного на щотижневе введення препарату. Лікар 
призначить вам правильну дозу. 

Що робити, якщо я ніколи раніше не приймав(ла) бупренорфін? 

Якщо ви ніколи раніше не приймали бупренорфін, медичний працівник дасть 
вам невелику дозу бупренорфіну в сублінгвальній формі (перорально, під 
язик) та спостерігатиме за вами протягом години, щоб перевірити 
переносимість препарату. Після такого первинного оцінювання медичний 
працівник оцінить, чи можете ви почати щотижневе лікування Бувідалом.  
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Як перейти з поточного лікування бупренорфіном у сублінгвальній 
формі на Бувідал? 

Якщо ви вже приймаєте бупренорфін у сублінгвальній формі, ви можете 
перейти безпосередньо на Бувідал для щотижневого або щомісячного 
введення починаючи з наступного дня після прийому останньої дози 
бупренорфіну в сублінгвальній формі. Рекомендовано, щоб протягом періоду 
між введенням доз після переходу на іншу схему лікування медичний 
працівник проводив більш ретельний моніторинг вашого стану. 

Ваш лікар розрахує належну дозу, яка відповідатиме щоденній дозі 
бупренорфіну в сублінгвальній формі, яку ви отримували. 

Як перейти з поточного лікування метадоном на Бувідал? 

Якщо ви отримуєте метадон (опіоїд тривалої дії), перед початком прийому 
Бувідалу ваша доза метадону буде знижена до рівня менше ніж 30 мг на 
добу. Першу дозу препарату ви отримаєте щонайменше через 24 години 
після останнього прийому метадону. 

Що я відчуватиму, коли ефект препарату почне слабнути? 

Щоб уникнути симптомів відміни, важливо дотримуватися графіку 
запланованих прийомів для проведення лікування. До симптомів відміни 
належать біль, пітливість, нудота і спазми в животі, тривожність і потяг до 
вживання опіоїдів. 

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми відміни після початку лікування 
Бувідалом, зверніться до свого медичного працівника та обговоріть 
симптоми, які у вас виникли. Разом ви можете вирішити, чи потрібна вам 
додаткова доза Бувідалу, та чи потрібно коригувати вашу тижневу чи місячну 
дозу. 
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В яку частину тіла мені вводитимуть Бувідал? 

Бувідал вводять разовою ін’єкцією під шкіру в підшкірну клітковину будь-якої 
з дозволених ділянок для ін’єкцій (сідниця, стегно, живіт або плече). Ви 
можете вибрати місце для ін’єкції за умови наявності достатньої кількості 
підшкірної клітковини (внутрішній шар шкіри, що складається з жирової та 
сполучної тканини). На кожній ділянці для ін’єкцій може бути кілька місць для 
ін’єкцій. 

Шар підшкірної клітковини між шкірою і м’язом 

 

Місця ін’єкцій слід змінювати при введенні як щотижневих, так і щомісячних 
ін’єкцій. 

Перед повторним введенням ін’єкцій у місце, яке використовувалося раніше, 
має пройти не менше восьми тижнів. 

Ділянки для ін’єкцій Бувідалу 

  
Спереду Ззаду 

Дерма  
Епідерміс 

М’яз  Підшкірна 

клітковина 
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Після початку лікування Бувідалом 

Чи можна підвищити або знизити дозу Бувідалу? 

Дози Бувідалу можна підвищувати або знижувати, та ваш лікар може 
переводити вас із щотижневих ін’єкцій на щомісячні ін’єкції і навпаки 
відповідно до ваших індивідуальних потреб і результатів клінічного 
оцінювання. Після зміни схеми лікування ви можете потребувати більш 
ретельного моніторингу протягом певного періоду часу, щоб переконатися, 
що скоригована доза є оптимальною для вас. 

У разі позапланового візиту між введенням регулярних тижневих і місячних 
доз препарату можна ввести максимум одну додаткову дозу 8 мг Бувідалу 
залежно від ваших індивідуальних потреб та результатів оцінювання, 
проведеного вашим лікарем. 

Як часто мені потрібно буде робити ін’єкції? 

За результатами консультації з лікарем та іншими членами медичної 
команди буде ухвалено рішення щодо того, яка форма Бувідалу — 
щотижневі чи щомісячні ін’єкції — є найкращою для вас. Якщо ви тільки 
починаєте лікування Бувідалом і вперше отримуєте бупренорфін, ви почнете 
зі щотижневих ін’єкцій. Потім, після чотирьох тижнів лікування, разом із 
медичною командою ви можете розглянути питання, чи можуть вам підійти 
щомісячні ін’єкції Бувідалу. 

Що станеться, якщо я пропущу дозу? 

Дуже важливо не пропускати прийомів для введення Бувідалу. Якщо ви 
пропустили прийом, запитайте у свого лікаря, коли можна запланувати 
прийом для введення наступної дози. 

Щоб запам’ятати дату наступного прийому, запишіть її або занотуйте у 
картці, яку вам нададуть. Подумайте про це, коли записуєтеся на прийом. 

Зверніться до команди підтримки за іншими підказками і порадами, які 
допоможуть вам не пропускати призначених прийомів, якщо вам складно 
запам’ятати їх дати. 

Що мені робити, якщо я відчуватиму симптоми відміни або потяг до 
вживання опіоїдів після введення Бувідалу? 

Малоймовірно, що ви відчуватимете симптоми відміни або потяг до 
вживання опіоїдів. Однак, якщо таке трапиться, зверніться до свого лікаря. 
Разом ви оціните симптоми та визначите, чи є потреба в додатковій дозі 
та/або коригуванні вашої дози. 

Що мені важливо знати? 
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Бувідал може викликати розлади дихання, пов’язані зі сном, такі як апное сну 
(паузи в диханні під час сну) та гіпоксемію, пов’язану зі сном (низький рівень 
кисню в крові). Симптоми можуть включати паузи в диханні під час сну, 
пробудження вночі через задишку, труднощі з підтриманням сну або 
надмірну сонливість удень. Якщо ви або інша людина помічаєте такі 
симптоми, слід звернутися до лікаря. Ваш лікар може розглянути доцільність 
зниження дози. Ви можете отримати додаткову інформацію в інструкції до 
препарату для пацієнта або у вашого лікаря. 

Яких побічних ефектів можна очікувати при лікуванні Бувідалом? 

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча 
вони виникають не у всіх. Побічні ефекти, які виникають при застосуванні 
Бувідалу, загалом подібні до побічних ефектів, які виникають при прийомі 
бупренорфіну в сублінгвальній формі, за винятком реакцій у місці ін’єкції. 

Негайно повідомте свого лікаря або зверніться за невідкладною медичною 
допомогою, якщо: 

• У вас виникли такі побічні ефекти, як раптові свистячі хрипи; утруднене 
дихання; набряк повік, обличчя, язика, губ, горла або рук; висип або 
свербіж, особливо по всьому тілу. Це можуть бути ознаки небезпечної для 
життя алергічної реакції. 

• Ваше дихання стає повільнішим або слабшим, ніж зазвичай (пригнічення 
дихання). 

• У вас виникає запаморочення: це може бути ознакою низького 
артеріального тиску. 

Також негайно повідомте свого лікаря, якщо у вас виникають такі побічні 
ефекти, як сильна втома, відсутність апетиту або пожовтіння шкіри чи очей. 
Це можуть бути симптоми ураження печінки. 

Інші побічні реакції можуть включати: 

• Дуже поширені побічні реакції (можуть спостерігатися частіше ніж у однієї 
людини з 10): 

– Безсоння (нездатність заснути) 

– Головний біль 

– Нудота 

– Пітливість, синдром відміни, біль 

• Поширені побічні реакції (можуть спостерігатися рідше ніж у однієї 
людини з 10): 

– Інфекція, грип, біль у горлі і біль при ковтанні, нежить 

– Набряк залоз (лімфатичних вузлів) 

– Гіперчутливість 
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– Зниження апетиту 

– Тривожність, збудження, депресія, ворожість, нервовість, патологічні 
думки, параноя 

– Сонливість, запаморочення, мігрень, печіння або поколювання в руках 
і ногах, непритомність, тремор, посилене напруження м’язів, розлади 
мовлення 

– Сльозотеча з очей, ненормальне розширення або звуження зіниці  

– Відчуття биття серця 

– Низький артеріальний тиск 

– Кашель, задуха, позіхання, астма, бронхіт 

– Закреп, блювання (нудота), біль у шлунку, метеоризм (кишкові гази), 
проблеми з травленням, сухість у роті, діарея 

– Висип, свербіж, кропив’янка 

– Біль у суглобах, біль у спині, біль у м’язах, спазми м’язів, біль у шиї, 
біль у кістках 

– Біль при менструації 

– Реакції у місці ін’єкції, наприклад, біль, свербіж, почервоніння шкіри, 
набряк і затвердіння шкіри, набряк щиколоток, стоп або пальців, 
слабкість, погане самопочуття, гарячка, озноб 

– Синдром відміни наркотиків у новонародженої дитини 

– Біль у грудях 

– Аномальні результати печінкових проб 

• Побічні реакції, які зустрічаються рідко (можуть спостерігатися рідше ніж у 
однієї людини зі 100): 

– Інфекція шкіри в місці ін’єкції 

– Відчуття запаморочення (вертиго) 

• Побічні реакції з невідомою поширеністю (частоту неможливо оцінити за 
наявними даними): 

– Галюцинації, відчуття щастя і збудження (ейфорія) 

– Аномальне почервоніння шкіри 

– Біль при сечовипусканні або утруднене сечовипускання 

Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас виникнуть будь-які побічні реакції, у 
тому числі будь-які можливі побічні реакції, не згадані в цьому буклеті. Також 
зверніться до свого лікаря за порадами щодо того, як лікувати будь-які 
побічні реакції, які можуть виникнути. 
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Партнерська організація повинна вставити місцеві настанови щодо 
повідомлення про побічні ефекти 

 
Повідомляючи про побічні реакції, ви можете допомогти зібрати більшу 
кількість інформації про безпечність цього препарату. 
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Що робити у разі введення надмірної кількості бупренорфіну? 

Оскільки Бувідал вводить медичний працівник, введення надмірної кількості 
бупренорфіну дуже малоймовірне. Бувідал постачається у попередньо 
наповненому шприці з дозою препарату, яку призначив вам лікар. 

У разі введення надмірної кількості бупренорфіну потрібно негайно 
звернутися до лікаря, оскільки передозування може спричинити серйозні та 
небезпечні для життя проблеми з диханням. Симптоми передозування 
можуть включати: 

– Надмірну пітливість 

– Відчуття більшої сонливості або млявості, ніж зазвичай 

– Звуження зіниць 

– Непритомність 

– Нудоту та/або блювання 

– Утруднене мовлення, наприклад, невиразну мову 

Що робити, якщо мені не сподобається досвід депо-ін’єкцій, та я захочу 
продовжити лікування шляхом щоденного прийому доз препарату? 

Бувідал був розроблений, щоб уникнути підвищення і зниження концентрації 
препарату, що спостерігається при щоденному прийомі. Однак, якщо ви 
виявите, що вам не подобається досвід депо-ін’єкцій, вам слід обговорити це 
зі своїм лікарем або іншим членом медичної команди. Вони можуть порадити 
вам найкращий спосіб переходу на щоденний прийом препарату. 

Що робити, якщо я захочу припинити лікування? 

Якщо ви відчуваєте, що готові припинити лікування, вам слід обговорити це 
зі своїм лікарем або іншим членом медичної команди. Вони можуть порадити 
вам найкращий спосіб припинення лікування. 

Чи можу я перейти з Бувідалу на інші засоби для лікування опіоїдної 
залежності? Спробувавши Бувідал, ви можете вирішити, що це не 
найкращий метод лікування для вас, та що ви хочете спробувати інший 
метод лікування залежності від опіоїдів. 

Якщо ви хочете змінити схему лікування на іншу після лікування Бувідалом, 
спочатку обговоріть це зі своїм лікарем та іншими членами медичної 
команди.  
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Чи можу я використовувати інші лікарські засоби та інші препарати під 
час застосування Бувідалу? 

Повідомте свого лікаря, якщо ви приймаєте, нещодавно приймали або 
можете приймати будь-які інші лікарські засоби. Деякі лікарські засоби 
можуть посилювати побічні ефекти Бувідалу та викликати дуже серйозні 
реакції. 

Особливо важливо повідомити лікаря, якщо ви приймаєте: 

• бензодіазепіни (використовуються для лікування тривожності або 
розладів сну). Прийом занадто великої дози бензодіазепіну разом із 
Бувідалом може призвести до смерті, оскільки обидва препарати можуть 
викликати дуже повільне та поверхневе дихання (пригнічення дихання). 
Якщо ви потребуєте прийому бензодіазепіну, лікар призначить правильну 
дозу. 

• протисудомні (габапентин, прегабалін і т.п.) (використовуються для 
лікування епілепсії або нейропатичного болю). Прийом занадто великої 
дози протисудомного засобу може призвести до смерті, оскільки обидва 
препарати можуть викликати дуже повільне та поверхневе дихання 
(пригнічення дихання). Ви повинні використовувати дозу, яку призначив 
вам лікар. 

• алкоголь або лікарські засоби, що містять спирт. Спирт може 
посилити седативний ефект Бувідалу. 

• інші лікарські засоби, що можуть спричиняти відчуття сонливості, 
які використовуються для лікування таких захворювань, як 
тривожність, безсоння, конвульсії (судоми) та біль. Такі лікарські 
засоби, якщо приймати їх разом із Бувідалом, можуть уповільнити певну 
мозкову діяльність і знизити пильність, а також погіршити здатність 
керувати транспортними засобами і працювати з механізмами. 

Приклади препаратів, які можуть викликати сонливість або вплинути 
на концентрацію уваги: 

– інші опіоїди, такі як метадон, деякі знеболювальні препарати та 
препарати від кашлю. Такі лікарські засоби також можуть збільшити 
ризик передозування опіоїдами 

– антидепресанти (використовуються для лікування депресії) 

– седативні антигістамінні препарати (використовуються для лікування 
алергічних реакцій) 

– барбітурати (використовуються для покращення сну або седації) 

– деякі анксіолітичні препарати (використовуються для лікування 
тривожних розладів) 

– нейролептики (використовуються для лікування психічних розладів, 
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таких як шизофренія) 

– клонідин (використовується для лікування підвищеного артеріального 
тиску) 

• опіоїдні знеболювальні препарати. Вони можуть не діяти належним 
чином, якщо їх приймати разом із Бувідалом, та збільшувати ризик 
передозування. 

• налтрексон і налмефен (використовуються для лікування розладів, 
пов’язаних із залежністю), оскільки вони можуть перешкоджати належній 
дії Бувідалу. Не слід приймати такі препарати одночасно з Бувідалом. 

• деякі антиретровірусні препарати (використовуються для лікування ВІЛ-
інфекції), такі як ритонавір, нелфінавір або індинавір, оскільки вони 
можуть посилювати ефект Бувідалу. 

• деякі протигрибкові препарати (використовуються для лікування 
грибкових інфекцій), такі як кетоконазол, ітраконазол, оскільки вони 
можуть посилювати ефект Бувідалу. 

• антибіотики з групи макролідів (використовуються для лікування 
бактеріальних інфекцій), такі як кларитроміцин та еритроміцин, оскільки 
вони можуть посилювати ефект Бувідалу. 

• деякі протиепілептичні препарати (використовуються для лікування 
епілепсії), такі як фенобарбітал, карбамазепін і фенітоїн, оскільки вони 
можуть послаблювати ефект Бувідалу. 

• рифампіцин (використовується для лікування туберкульозу). Рифампіцин 
може послаблювати ефект Бувідалу. 

• інгібітори моноаміноксидази (інгібітори МАО, використовуються для 
лікування депресії), такі як фенелзин, ізокарбоксазид, іпоніазид і 
транілципромін, оскільки вони можуть посилювати ефект Бувідалу. 

• антидепресанти, такі як моклобемід, транілципромін, циталопрам, 
есциталопрам, флуоксетин, флувоксамін, пароксетин, сертралін, 
дулоксетин, венлафаксин, амітриптилін, доксепін або триміпрамін. Такі 
лікарські засоби можуть взаємодіяти з Бувідалом, внаслідок чого у вас 
можуть виникнути такі симптоми, як мимовільні ритмічні скорочення 
м’язів, у тому числі м’язів, які контролюють рух очей, збудження, 
галюцинації, кома, надмірна пітливість, тремор, посилення рефлексів, 
посилене напруження м’язів, підвищення температури тіла понад 38°C. 
При появі таких симптомів зверніться до лікаря. 

Чи можу я продовжувати лікування гепатиту С або ВІЛ (вірусу 
імунодефіциту людини)? 

Ви можете і повинні продовжувати будь-яке антиретровірусне лікування або 
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лікування гепатиту під час застосування Бувідалу. Однак вам слід 
проконсультуватися зі своїм лікарем, оскільки вам може знадобитися 
коригування схеми медикаментозного лікування. 

Чи можна приймати знеболювальні препарати під час прийому 
Бувідалу? 

Щодо прийому знеболювальних препаратів необхідно проконсультуватися з 
лікарем. Ваш лікар може визначити, які препарати ви можете продовжувати 
приймати під час лікування Бувідалом, та чи потрібно вам приймати інші 
препарати. 

Чи можна пити алкоголь під час прийому Бувідалу? 

Вживання алкоголю з цим препаратом може посилити сонливість і підвищити 
ризик проблем із диханням. 

Чи можна водити автомобіль або працювати з складними 
механізмами/обладнанням/інструментами під час прийому Бувідалу? 

Бувідал може викликати сонливість і запаморочення. Це більш імовірно на 
початку лікування та у період зміни дози. Такі ефекти можуть посилюватися, 
якщо ви вживаєте алкоголь або приймаєте інші седативні препарати. Не 
водіть транспортні засоби, не користуйтеся будь-якими інструментами чи 
механізмами та не займайтеся небезпечною діяльністю, доки не дізнаєтеся, 
як Бувідал впливає на вас. 

Чи можна застосовувати Бувідал під час вагітності та грудного 
вигодовування? 

Якщо ви вагітні чи годуєте грудьми, думаєте, що можете завагітніти, або 
плануєте вагітність, зверніться за консультацією до свого лікаря перед 
введенням цього препарату. Ризики застосування Бувідалу під час вагітності 
невідомі. Лікар допоможе вам вирішити, чи варто продовжувати прийом 
препарату під час вагітності. 

Застосування цього препарату на пізніх строках вагітності може спричинити 
симптоми відміни наркотиків, у тому числі проблеми з диханням, у вашої 
новонародженої дитини. Вони можуть виникнути у період від кількох годин до 
кількох днів після народження. Проконсультуйтеся з лікарем перед 
застосуванням Бувідалу під час грудного вигодовування, оскільки препарат 
може проникати в грудне молоко. 

Щоб дізнатися про інші важливі аспекти, про які вам слід знати, 
зверніться до свого лікаря або медсестри та ознайомтеся з інструкцією 
для пацієнта.  
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Звернення за медичною допомогою, не пов’язаною 
з прийомом Бувідалу 

Що робити, якщо мені знадобиться інше лікування, окрім введення 
Бувідалу? 

Якщо вас госпіталізують з будь-якої причини, повідомте персоналу, що ви 
отримуєте лікування Бувідалом, оскільки це може вплинути на ваше 
лікування. Попросіть персонал зв’язатися з вашим лікарем, якщо виникнуть 
сумніви щодо того, яке медичне лікування вам підходить. 

Бажано мати при собі картку-пам’ятку пацієнта. Картка-пам’ятка пацієнта 
містить важливу інформацію для медичних працівників на випадок, якщо вам 
знадобиться невідкладна допомога. Попросіть у свого медичного працівника 
видати вам картку-пам’ятку пацієнта, заповніть її та завжди тримайте при 
собі. Крім того, тримайте у гаманці записку з номером телефону контактної 
особи (друга, члена сім’ї чи медичного працівника, який знає про ваш стан і 
поточне лікування) на випадок надзвичайних ситуацій.  
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Запитання та зауваження 

Запишіть тут свої запитання та зауваження щодо Бувідалу і лікування 
опіоїдної залежності та обговоріть їх зі своїм медичним працівником під час 
наступного прийому. 
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