
ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
ГЕМАКСАМ 

(HAEMAXAM) 
 

Склад:  
діюча речовина: транексамова кислота; 
1 мл розчину містить 50 мг транексамової кислоти; 
допоміжна речовина: вода для ін’єкцій. 
 
Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. 
Основні фізико-хімічні властивості: прозора або майже прозора, безбарвна або зі світло-
коричневим відтінком рідина. 
 
Фармакотерапевтична група.  
Інгібітори фібринолізу. Код АТХ B02A A02. 
 
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка.  
Транексамова кислота – антифібринолітичний засіб, що специфічно інгібує активацію 
профібринолізину (плазміногену) та його перетворення на фібринолізин (плазмін). Чинить 
місцеву та системну гемостатичну дію при кровотечах, пов’язаних із підвищенням 
фібринолізу (патологія тромбоцитів, менорагії). Також транексамова кислота шляхом 
стримування утворення кінінів та інших активних пептидів, що беруть участь в алергічних 
та запальних реакціях, чинить протизапальну, протиалергічну, протиінфекційну та 
протипухлинну дію. Експериментально підтверджена власна аналгетична активність 
транексамової кислоти, а також здатність посилювати знеболювальну дію опіатів. 
Фармакокінетика.  
Розподіляється у тканинах відносно рівномірно (за винятком спинномозкової рідини, де 
концентрація становить 1/10 від плазмової); проникає крізь гематоенцефалічний і 
плацентарний бар’єри, у грудне молоко (близько 1 % від концентрації у плазмі матері). 
Виявляється у сім’яній рідині, де знижує фібринолітичну активність, але не впливає на 
міграцію сперматозоїдів. Початковий об’єм розподілу – 9-12 л. З білками плазми крові 
(профібринолізином) сполучається менше 3 %.  
Антифібринолітична концентрація у різних тканинах зберігається 17 годин, у плазмі – до 
7-8 годин. 
Метаболізується незначна частина. Крива «концентрація–час» має трифазну форму з 
періодом напіввиведення у термінальній фазі – 2 години. Загальний нирковий кліренс 
дорівнює плазмовому (7 л/год).  
Виводиться нирками (основний шлях – гломерулярна фільтрація): близько 95 % – у 
незміненому вигляді протягом перших 12 годин. 
Ідентифіковано два метаболіти транексамової кислоти (N-ацетильований та 
дезамінований). При порушенні функції нирок існує ризик кумуляції транексамової 
кислоти. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
Кровотеча або ризик кровотечі при посиленні фібринолізу, як генералізованого (кровотеча 
під час операцій і в післяопераційному періоді на передміхуровій залозі, геморагічні 
ускладнення фібринолітичної терапії), так і місцевого (маткова, шлунково-кишкова 



кровотеча, кровотеча після простатектомії, тонзилектомії, конізації шийки матки, 
екстракції зуба у хворих на гемофілію). 
 
Протипоказання.  

− Підвищена чутливість до препарату; 
− субарахноїдальний крововилив;  
− тяжка ниркова недостатність; 
− коагулопатія внаслідок дифузного внутрішньосудинного згортання крові 

(ДВЗК-синдром) без значної активації фібринолізу; 
− гострий артеріальний або венозний тромбоз; 
− судоми в анамнезі; 
− фібринолітичні стани після коагулопатії внаслідок виснаження, за винятком 

надмірної активації фібринолітичної системи при гострій тяжкій кровотечі;  
− інтратекальні і внутрішньошлуночкові аплікації (небезпека набряку мозку і 

судом); 
− порушення сприйняття кольорів; 
− макроскопічна гематурія; 
− високий ризик тромбоутворення; 
− тромбофлебіт; 
− інфаркт міокарда. 

 
Особливі заходи безпеки. 
Для уникнення артеріальної гіпотензії препарат слід вводити повільно, в дозі не більше 1 
мг на хвилину. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Препарат можна застосовувати з ізотонічним розчином натрію хлориду та розчином 
глюкози, 20 % розчином фруктози, 10 % розчином інвертази, декстрану 40 або 70, 
розчином Рінгера. При внутрішньовенному краплинному введенні можна додавати 
гепарин. У комбінації з гепарином препарат потрібно застосовувати з обережністю 
пацієнтам з порушенням згортання крові. 
Фармацевтично несумісний з препаратами крові, розчинами, що містять пеніцилін, 
гіпертензивні засоби (норепінефрин, дезоксіепінефрину гідрохлорид), тетрациклінами, 
дипіридамолом, діазепамом. Несумісний з урокіназою, окрім випадків застосування як 
антидоту після передозування останньої. 
Існує ризик збільшення тромбоутворення при застосуванні з естрогенами. Не 
застосовувати разом з тромболітиками. Транексамова кислота несумісна з метарміном 
бітартратом. 
Високоактивні протромбінові комплекси та антифібринолітичні агенти, антиінгібіторні 
коагуляційні комплекси не слід застосовувати одночасно з транексамовою кислотою. 
Необхідно уникати комбінації хлорпромазину і транексамової кислоти пацієнтам із 
субарахноїдальним крововиливом; це може призводити до спазму мозкових судин і 
церебральної ішемії і, можливо, до зниження церебрального потоку крові; симптоматичні 
властивості обох препаратів, можливо, сприяють розвитку спазму судин і церебральної 
ішемії у цих пацієнтів.  
 
Особливості застосування.  
Не вводити внутрішньом’язово!  
Перед застосуванням необхідно оцінити фактори ризику тромбоемболічних захворювань. 
Пацієнти із тромбоемболічною хворобою можуть знаходитись у групі підвищеного ризику 
для венозних або артеріальних тромбозів. Повідомляли про випадки венозного та 



артеріального тромбозу або тромбоемболії у пацієнтів, які приймали транексамову 
кислоту. 
При застосуванні транексамової кислоти повідомляли про випадки судом. Більшість із цих 
випадків були зареєстровані після внутрішньовенного застосування транексамової 
кислоти у високих дозах при проведенні аортокоронарного шунтування (АКШ). При 
застосуванні рекомендованих низьких доз транексамової кислоти частота виникнення 
випадків судом після операцій така ж, як у пацієнтів, які не отримували транексамову 
кислоту. 
Можливі порушення зору, включаючи розмите бачення, порушення сприйняття кольорів. 
При появі цих симптомів лікування слід припинити. Крім того, повідомляли про випадки 
закупорки центральної артерії сітківки і центральної ретинальної вени. Після консультації 
офтальмолога для пацієнтів з офтальмологічними патологічними змінами, особливо при 
захворюваннях сітківки, лікар повинен вирішити питання про необхідність продовження 
застосування розчину для ін’єкцій. 
Не призначати пацієнтам, які вживають пероральні контрацептиви, естрогени, через 
підвищений ризик тромбозу. 
Транексамову кислоту не слід приймати одночасно з комплексом Фактор ІХ або 
антиінгібіторними коагуляційними комплексами, оскільки може бути збільшений ризик 
утворення тромбозів. 
Пацієнтам із розсіяною внутрішньосудинною коагуляцією, яким необхідне лікування 
транексамовою кислотою, необхідно знаходитися під наглядом лікаря, який має досвід 
лікування таких захворювань. 
Транексамова кислота була виявлена у спермі у фібринолітичній концентрації, але не 
впливає на рухомість сперматозоїдів. Клінічні дослідження не виявили впливу на 
фертильність.  
З обережністю препарат призначати при тромбогеморагічних ускладненнях (у поєднанні з 
гепарином та непрямими антикоагулянтами), при тромбозах (тромбофлебіт глибоких вен, 
тромбоемболічний синдром, інфаркт міокарда) або загрозі їх розвитку, порушенні 
сприйняття кольорів, гематурії з верхніх відділів сечовивідних шляхів (можлива 
обструкція кров’яним згустком), нирковій недостатності (можлива кумуляція). 
Перед початком та протягом лікування необхідне проведення огляду окулістом на 
предмет гостроти зору, кольоросприйняття, стану очного дна. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Жінкам репродуктивного віку слід застосовувати ефективну контрацепцію під час 
лікування. 
Транексамова кислота проникає через плаценту та у грудне молоко. Адекватних і суворо 
контрольованих клінічних досліджень щодо безпеки застосування транексамової кислоти 
у період вагітності не проводили, тому у цей період призначати препарат можна лише 
тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. У разі 
необхідності застосування препарату слід вирішити питання про припинення годування 
груддю.  
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 
При застосуванні Гемаксаму у звичайних дозах можливе виникнення запаморочення та 
артеріальної гіпотензії, погіршення якості кольорового сприйняття і чіткості зору, тому у 
період лікування слід уникати керування автотранспортом або роботи зі складними 
механізмами, яка передбачає необхідність концентрації уваги та швидкості реакції. 
 
 
 



Спосіб застосування та дози. 
Гемаксам вводити внутрішньовенно (краплинно, струминно). 
Режим дозування індивідуальний, залежить від клінічної ситуації.  
При генералізованому фібринолізі вводити у разовій дозі 15 мг/кг маси тіла кожні 6-8 
годин, швидкість введення – 1 мл/хв. 
При місцевому фібринолізі рекомендується застосовувати препарат по 200-500 мг 2-3 рази 
на добу. 
При простатектомії або операції на сечовому міхурі вводити під час операції 1 г, потім 
по 1 г кожні 8 годин протягом 3 днів, після чого переходити на прийом таблетованої 
форми до зникнення макрогематурії. 
Якщо існує великий ризик розвитку кровотечі при системній запальній реакції, 
рекомендується застосовувати препарат у дозі 10-11 мг/кг за 20-30 хвилин до хірургічного 
втручання. 
Хворим на коагулопатію перед екстракцією зуба препарат вводити у дозі 10 мг/кг маси 
тіла, після екстракції зуба призначати прийом внутрішньо таблетованої форми 
транексамової кислоти. 
У разі порушення видільної функції нирок необхідна корекція режиму дозування: 

− при концентрації креатиніну у крові 120-250 мкмоль/л призначати по 10 мг/кг 2 
рази на добу;  

− при концентрації 250-500 мкмоль/л – по 10 мг/кг 1 раз на добу; 
− при концентрації більше 500 мкмоль/л – по 5 мг/кг 1 раз на добу. 

 
Діти. 
Максимальна разова доза не повинна перевищувати 10 мг/кг маси тіла. Максимальна 
добова доза становить 20 мг/кг маси тіла. 
 
Передозування.  
У разі передозування можливі нудота, блювання, ортостатична гіпотензія. 
Лікування симптоматичне, показаний форсований діурез. Необхідно підтримувати водно-
сольовий баланс. 
 
Побічні реакції.  
З боку імунної системи: алергічні реакції (висипання, свербіж, кропив’янка), алергічний 
дерматит, реакції гіперчутливості, включаючи анафілаксію.  
З боку травного тракту: диспепсичні явища (анорексія, нудота, блювання, печія, діарея, 
відчуття дискомфорту у шлунку та кишечнику). 
З боку серця: тахікардія, біль у грудній клітці, артеріальна або венозна емболія, гіпотензія 
з або без втрати свідомості (після швидкої внутрішньовенної ін’єкції або у виняткових 
випадках після прийому всередину). 
З боку органів зору: порушення сприйняття кольорів, нечіткість зору. 
З боку системи крові та лімфатичної системи: тромбоз або тромбоемболія (ризик 
розвитку мінімальний). 
З боку нирок: гострий некроз коркового шару нирок. 
Загальні розлади: судоми, запаморочення, слабкість, сонливість, нездужання. 
 
Термін придатності. 3 роки. 
 
Умови зберігання.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. 
Зберігати у недоступному для дітей місці.  
 
 



Несумісність.  
Гемаксам не сумісний з препаратами крові, розчинами, що містять пеніцилін, 
гіпертензивні засоби (норепінефрин, дезоксіепінефрину гідрохлорид), тетрациклінами, 
дипіридамолом, діазепамом. 
Несумісний з урокіназою, окрім випадків застосування як антидоту після її передозування.  
 
Упаковка.  
По 5 мл в ампулах № 10, № 50 у пачці з картону. 
По 10 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці з картону. 
 
Категорія відпуску. За рецептом. 

 
Виробник.  
ХОЛОПАК Ферпакунгстехнік ГмбХ (нерозфасований продукт, первинна упаковка, 
вторинна упаковка, контроль). 
ТОВ «ФАРМАСЕЛ» (контроль, випуск серії). 
 
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 

Банхофштрасе 20, 73453 Абтсгмюнд-Унтергрьонінген, Німеччина; 
Банхофштрасе 18, 74429 Зульцбах-Лауфен, Німеччина.  
Тел.: +49 7975 5296 
E-mail: sales@holopack.de 
 
Україна, 61112, м. Харків, просп. Тракторобудівників, 94. 
Тел.: +38 (095) 282-66-10 
E-mail: office@nikopharm.com.ua 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 
 

ГЕМАКСАМ 
(HAEMAXAM) 

 
Состав: 
действующее вещество: транексамовая кислота; 
1 мл раствора содержит 50 мг транексамовой кислоты; 
вспомогательное вещество: вода для инъекций. 

 
Лекарственная форма. Раствор для инъекций. 
Основные физико-химические свойства: прозрачная или почти прозрачная, бесцветная 
или со светло-коричневым оттенком жидкость. 
 
Фармакотерапевтическая группа.  
Ингибиторы фибринолиза. Код АТХ B02A A02. 
 
Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика.  
Транексамовая кислота – антифибринолитическое средство, специфически ингибирует 
активацию профибринолизина (плазминогена) и его превращение в фибринолизин 
(плазмин). Оказывает местное и системное гемостатическое действие при кровотечениях, 
связанных с повышением фибринолиза (патология тромбоцитов, меноррагии). Также 
транексамовая кислота путем сдерживания образования кининов и других активных 
пептидов, участвующих в аллергических и воспалительных реакциях, оказывает 
противовоспалительное, противоаллергическое, противоинфекционное и 
противоопухолевое действие. Экспериментально подтверждена собственная 
анальгетическая активность транексамовой кислоты, а также способность усиливать 
обезболивающее действие опиатов. 
Фармакокинетика. 
Распределяется в тканях относительно равномерно (за исключением спинномозговой 
жидкости, где концентрация составляет 1/10 от плазменной); проникает через 
гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, в грудное молоко (около 1% от 
концентрации в плазме матери). Оказывается в семенной жидкости, где снижает 
фибринолитическую активность, но не влияет на миграцию сперматозоидов. Начальный 
объем распределения − 9-12 л. С белками плазмы крови (профибринолизином) сочетается 
менее 3%. 
Антифибринолитическая концентрация в различных тканях сохраняется 17 часов, в 
плазме − до 7-8 часов.  
Метаболизируется незначительная часть. Кривая «концентрация-время» имеет 
трехфазную форму с периодом полувыведения в терминальной фазе − 2 часа. Общий 
почечный клиренс равен плазменному (7 л/ ч).  
Выводится почками (основной путь − гломерулярная фильтрация): около 95% − в 
неизмененном виде в течение первых 12 часов.  
Идентифицировано два метаболита транексамовой кислоты (N-ацетилированный и 
дезаминованный). При нарушении функции почек существует риск кумуляции 
транексамовой кислоты. 
 
 



Клинические характеристики. 
 
Показания.  
Кровотечение или риск кровотечения при усилении фибринолиза, как генерализованного 
(кровотечение во время операций и в послеоперационном периоде на предстательной 
железе, геморрагические осложнения фибринолитической терапии), так и местного 
(маточное, желудочно-кишечное кровотечение, кровотечение после простатэктомии, 
тонзиллэктомии, конизации шейки матки, экстракции зуба у больных гемофилией). 
 
Противопоказания. 

− Повышенная чувствительность к препарату; 
− субарахноидальное кровоизлияние; 
− тяжелая почечная недостаточность; 
− коагулопатия вследствие диффузного внутрисосудистого свертывания крови 

(ДВСК-синдром) без значительной активации фибринолиза; 
− острый артериальный или венозный тромбоз;  
− судороги в анамнезе; 
− фибринолитические состояния после коагулопатии вследствие истощения, за 

исключением чрезмерной активации фибринолитической системы при остром 
тяжелом кровотечении; 

− интратекальные и внутрижелудочковые аппликации (опасность отека мозга и 
судрог); 

− нарушение восприятия цветов; 
− макроскопическая гематурия; 
− высокий риск тромбообразования;  
− тромбофлебит; 
− инфаркт миокарда. 

 
Особые меры безопасности. 
Во избежание артериальной гипотензии препарат следует вводить медленно в дозе не 
более 1 мг в минуту. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. 
Препарат можно применять с изотоническим раствором натрия хлорида и раствором 
глюкозы, 20% раствором фруктозы, 10% раствором инвертазы, декстрана 40 или 70, 
раствором Рингера. При внутривенном капельном введении можно добавлять гепарин. В 
комбинации с гепарином препарат следует применять с осторожностью пациентам с 
нарушением свертываемости крови. 
Фармацевтически несовместим с препаратами крови, растворами, содержащими 
пенициллин, гипертензивные средства (норэпинефрин, дезоксиэпинефрина гидрохлорид), 
тетрациклинами, дипиридамолом, диазепамом. Несовместим с урокиназой, кроме случаев 
применения как антидота после передозировки последней. 
Существует риск увеличения тромбообразования при применении с эстрогенами. Не 
применять вместе с тромболитиками. Транексамовая кислота несовместима с метармином 
битартратом. 
Высокоактивные протромбиновые комплексы и антифибринолитические агенты, 
антиингибиторные коагуляционные комплексы не следует применять одновременно с 
транексамовой кислотой.  
Необходимо избегать комбинации хлорпромазина и транексамовой кислоты пациентам с 
субарахноидальным кровоизлиянием; это может приводить к спазму мозговых сосудов и 



церебральной ишемии и, возможно, к снижению церебрального потока крови; 
симптоматические свойства обоих препаратов, возможно, способствуют развитию спазма 
сосудов и церебральной ишемии у этих пациентов. 
 
Особенности применения. 
Не вводить внутримышечно! 
Перед применением необходимо оценить факторы риска тромбоэмболических 
заболеваний. Пациенты с тромбоэмболической болезнью могут находиться в группе 
повышенного риска для венозных или артериальных тромбозов. Сообщали о случаях 
венозного и артериального тромбоза или тромбоэмболии у пациентов, принимавших 
транексамовую кислоту.  
При применении транексамовой кислоты сообщали о случаях судорог. Большинство из 
этих случаев были зарегистрированы после внутривенного применения транексамовой 
кислоты в высоких дозах при проведении аортокоронарного шунтирования (АКШ). При 
применении рекомендованных низких доз транексамовой кислоты частота возникновения 
случаев судорог после операций такая же, как у пациентов, не принимавших 
транексамовую кислоту.  
Возможны нарушения зрения, включая размытое зрение, нарушение восприятия цветов. 
При появлении этих симптомов лечение следует прекратить. Кроме того, сообщали о 
случаях закупорки центральной артерии сетчатки и центральной ретинальной вены. После 
консультации офтальмолога для пациентов с офтальмологическими патологическими 
изменениями, особенно при заболеваниях сетчатки, врач должен решить вопрос о 
необходимости продолжения применения раствора для инъекций.  
Не назначать пациентам, принимающим пероральные контрацептивы, эстрогены, из-за 
повышенного риска тромбоза. 
Транексамовую кислоту не следует принимать одновременно с комплексом Фактор ІХ 
или антиингибиторными коагуляционными комплексами, поскольку может быть повышен 
риск образования тромбозов.  
Пациентам с рассеянной внутрисосудистой коагуляцией, которым необходимо лечение 
транексамовой кислотой, необходимо находиться под наблюдением врача, имеющего 
опыт лечения таких заболеваний. 
Транексамовая кислота была обнаружена в сперме в фибринолитической концентрации, 
но не влияет на подвижность сперматозоидов. Клинические исследования не выявили 
влияния на фертильность.  
С осторожностью препарат назначать при тромбогеморрагических осложнениях (в 
сочетании с гепарином и непрямыми антикоагулянтами), при тромбозах (тромбофлебит 
глубоких вен, тромбоэмболический синдром, инфаркт миокарда) или угрозе их развития, 
нарушении восприятия цветов, гематурии из верхних отделов мочевыводящих путей 
(возможна обструкция кровяным сгустком), почечной недостаточности (возможна 
кумуляция). 
Перед началом и во время лечения необходимо проведение осмотра окулистом на предмет 
остроты зрения, цветовосприятия, состояния глазного дна. 
Применение в период беременности или кормления грудью. 
Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные методы 
контрацепции во время лечения. 
Транексамовая кислота проникает через плаценту и в грудное молоко. Адекватных и 
строго контролируемых клинических исследований безопасности применения 
транексамовой кислоты в период беременности не проводили, поэтому в этот период 
назначать препарат можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает 
потенциальный риск для плода. В случае необходимости применения препарата следует 
решить вопрос о прекращении кормления грудью. 
 



Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 
При применении Гемаксама в обычных дозах возможно возникновение головокружения и 
артериальной гипотензии, ухудшение качества цветового восприятия и четкости зрения, 
поэтому в период лечения следует избегать управления автотранспортом или работы со 
сложными механизмами, которая предусматривает необходимость концентрации 
внимания и скорости реакции. 
 
Способ применения и дозы. 
Гемаксам вводить внутривенно (капельно, струйно). 
Режим дозирования индивидуальный, зависит от клинической ситуации. 
При генерализованном фибринолизе вводить в разовой дозе 15 мг/кг массы тела каждые 6-
8 часов, скорость введения − 1 мл/мин. 
При местном фибринолизе рекомендуется применять препарат по 200-500 мг 2-3 раза в 
сутки. 
При простатэктомии или операции на мочевом пузыре вводить во время операции 1 г, 
затем по 1 г каждые 8 часов в течение 3 дней, после чего переходить на прием 
таблетированной формы до исчезновения макрогематурии. 
Если существует большой риск развития кровотечения при системной воспалительной 
реакции, рекомендуется применять препарат в дозе 10-11 мг/кг за 20-30 минут до 
хирургического вмешательства. 
Больным коагулопатией перед экстракцией зуба препарат вводить в дозе 10 мг/кг массы 
тела, после экстракции зуба назначать прием внутрь таблетированной формы 
транексамовой кислоты. 
В случае нарушения выделительной функции почек необходима коррекция режима 
дозирования: 

− при концентрации креатинина в крови 120-250 мкмоль/л назначать по 10 мг/кг 2 
раза в сутки; 

− при концентрации 250-500 мкмоль/л − по 10 мг/кг 1 раз в сутки; 
− при концентрации более 500 мкмоль/л −по 5 мг/кг 1 раз в сутки.  

 
Дети. 
Максимальная разовая доза не должна превышать 10 мг/кг массы тела. Максимальная 
суточная доза составляет 20 мг/кг массы тела. 
 
Передозировка. 
В случае передозировки возможны тошнота, рвота, ортостатическая гипотензия.  
Лечение симптоматическое, показан форсированный диурез. Необходимо поддерживать 
водно-солевой баланс. 
 
Побочные реакции.  
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница), 
аллергический дерматит, реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию. 
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления (анорексия, тошнота, 
рвота, изжога, диарея, ощущение дискомфорта в желудке и кишечнике). 
Со стороны сердца: тахикардия, боль в грудной клетке, артериальная или венозная 
эмболия, гипотензия с или без потери сознания (после быстрой внутривенной инъекции 
или в исключительных случаях после приема внутрь). 
Со стороны органов зрения: нарушение восприятия цветов, нечеткость зрения. 
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоз или тромбоэмболия 
(риск развития минимальный). 
Со стороны почек: острый некроз коркового слоя почек. 



Общие расстройства: судороги, головокружение, слабость, сонливость, недомогание. 
 
Срок годности. 3 года. 
 
Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.  
 
Несовместимость. 
Гемаксам не совместим с препаратами крови, растворами, содержащими пенициллин, 
гипертензивные средства (норэпинефрин, дезоксиэпинефрина гидрохлорид), 
тетрациклинами, дипиридамолом, диазепамом. 
Несовместим с урокиназой, кроме случаев применения как антидота после ее 
передозировки. 
 
Упаковка. 
По 5 мл в ампулах № 10, № 50 в пачке из картона. 
По 10 мл в ампулах № 5, № 10 в пачке из картона. 
 
Категория отпуска. По рецепту. 
 
Производитель. 
ХОЛОПАК Ферпакунгстехник ГмбХ (нерасфасованный продукт, первичная упаковка, 
вторичная упаковка, контроль). 
ООО «ФАРМАСЕЛ» (контроль, выпуск серии). 
 
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.  
Банхофштрассе 20, 73453 Абтсгмюнд-Унтергрёнинген, Германия;  
Банхофштрассе 18, 74429 Зульцбах-Лауфен, Германия. 
Тел.: +49 7975 5296 
E-mail: sales@holopack.de 
 
Украина, 61112, г. Харьков, просп. Тракторостроителей, 94. 
Тел.: +38 (095) 282-66-10 
E-mail: office@nikopharm.com.ua 
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