
Листок-вкладиш, що додається до упаковки:
інформація для пацієнта

100 мг/мл, краплі пероральні, розчин

Вітамін С в краплях

Перед вживанням необхідно уважно прочитати цей 
листок-вкладиш, оскільки він містить важливу для 
пацієнта інформацію.
Завжди використовуйте цей препарат точно так, 
як це описано в листку-вкладиші, або за вказівкою 
лікаря чи фармацевта.
- Збережіть цей листок-вкладиш для повторного   
 ознайомлення.
- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація,   
 зверніться до фармацевта.
- В разі виникнення побічних ефектів, просимо звернутись   
 до свого лікаря або фармацевта, включно з будь-якими   
 побічними ефектами, не перерахованими 
 в цьому листку – вкладиші.
 Дивіться пункт 4.
- Якщо не настає покращення або пацієнт відчуває   
 погіршення, просимо звернутись до лікаря.
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1. Препарат DropiCe і його показання
DropiCe — це пероральні краплі, що містять аскорбінову кислоту 
(вітамін С). Вітамін С - речовина, необхідна для правильного 
функціонування людського організму. Вітамін С бере участь у 
багатьох ферментативних реакціях, в т.ч. у синтезі колагену, 
синтезі катехоламінів, гідроксилюванні стероїдів, тирозину та 
екзогенних речовин. Вітамін С підсилює засвоєння солей заліза і 
пригнічує його ланцюгові вільнорадикальні реакції. 
Антиоксидантний ефект вітаміну С тісно пов’язаний біохімічною 
залежністю з антиоксидантною дією вітаміну Е, вітаміну А і 
каротиноїдів.
Показання для застосування
DropiCe призначений для профілактики та лікування станів 
дефіциту вітаміну С у випадках, коли застосування відповідної 
дієти недостатнє.

2. Важлива інформація перед застосуванням 
препарату DropiCe
Протипоказання:
• при підвищеній чутливості до аскорбінової кислоти чи 
 до будь-якого з компонентів препарату (перерахованих у п. 6),
• якщо у пацієнта є сечокам'яна хвороба,
• якщо у пацієнта високий рівень сечової кислоти 
 (в історії хвороби),
• якщо у пацієнта є проблеми з накопиченням заліза 
 в організмі (порушення зберігання заліза),
• якщо у пацієнта є виразка шлунка.
Особливі заходи безпеки
Перед використанням препарату DropiCe потрібно 
проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.
Слід бути обережними у разі:
• ферментативного дефекту еритроцитів, наприклад, дефіцит  
 еритроцитів глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа. В такому випадку  
 не слід використовувати високі дози аскорбінової кислоти (4 г на  
 добу);
• тяжкоі або термінальної стадії ниркової недостатності. 
 Великі дози аскорбінової кислоти можуть сприяти утворенню  
 сечових каменів.
Взаємодія з іншими препаратами
Слід повідомити лікаря або фармацевта про всі препарати, які 
пацієнт приймає зараз або приймав нещодавно, а також про 
препарати, які пацієнт збирається приймати.
Слід повідомити лікаря, якщо пацієнт приймає антациди, 
алюмінійвмісні препарати (препарати при підвищеній кислотності 
та печії), особливо при наявності супутньої недостатності нирок 
(аскорбінова кислота збільшує всмоктування алюмінію в 
шлунково-кишковому тракті). 
Одночасне застосування антацидів, що містять алюміній, можуть 
збільшити виведення алюмінію з сечею.
Одночасне застосування саліцилатів може посилити функцію нирок 
щодо виведення аскорбінової кислоти.
Одночасне застосування дефероксаміну може посилити токсичну 
дію заліза в тканинах, особливо в серці, що спричиняє серцеву 
недостатність.
Високий рівень аскорбінової кислоти може вплинути на результати 
деяких лабораторних досліджень (рівень глюкози, сечової 
кислоти, креатиніну, неорганічних фосфатів). Такі концентрації 
можуть бути в сечі при дозах понад 1 г аскорбінової кислоти.
Виявлення прихованої крові в калі може дати помилково негативні 
результати після доз понад 1 г аскорбінової кислоти.
Інші хімічні методи виявлення, які полягають на колірних реакціях, 
також можуть бути фальсифікованими. 
Високі дози аскорбінової кислоти можуть знизити концентрацію 
індинавіру в плазмі крові.

Вагітність і грудне вигодовування
Вагітним жінкам, жінкам в період грудного вигодовування, жінкам, 
котрі підозрюють або планують вагітність, перед застосуванням 
препарату слід звернутися за порадою до лікаря або фармацевта.
Вагітність
Препарат не слід застосовувати вагітним жінкам без контролю
лікаря. Аскорбінова кислота проникає через плацентарний бар’єр. 



4. Можливі побічні ефекти
Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні дії, 
хоча вони трапляються не у всіх.
У поодиноких випадках спостерігалися реакції гіперчутливості 
шкіри та реакції дихальної системи.
Спостерігалися: головний біль і розлади шлунково-кишкового 
тракту (наприклад: нудота, блювота, діарея, біль живота, розлад 
травлення та поліурія, особливо після прийому великих доз 
аскорбінової кислоти.
Тривале застосування великих доз аскорбінової кислоти може 
викликати сечокам'яну хворобу.
Повідомлення про побічні ефекти
В разі виникнення побічних ефектів, просимо звернутись до свого 
лікаря або фармацевта, включно з будь-якими побічними 
ефектами, не перерахованими в цьому листку – вкладиші.
Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо до

6. Вміст упаковки та інша інформація
Що містить препарат DropiCe
• Діючою речовиною препарату є аскорбінова кислота (вітамін С). 
1 мл розчину містить 100 мг аскорбінової кислоти.
• Інші інгредієнти: гліцерин і очищена вода.

Рекомендована доза
1 мл розчину становить приблизно 22 краплі.

У разі більшої потреби у вітаміні С вищезазначені дози можна 
приймати двічі на добу.
Спосіб подачі
Пероральне застосування.
Немовлятам і малим дітям дають краплі, додаючи їх у пляшечку 
або на ложку молока, чаю або фруктового соку.
Передозування
Іноді після прийому разової дози 3 г і більше може виникнути 
транзиторна осмотична діарея з характерними симптомами 
дискомфорту живота. Діарея виникає практично завжди після 
вживання дози 10 г і більше. У такому випадку прийом препарату 
слід припинити.

моніторингу побічних ефектів лікарських засобів Управління 
реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та 
біоцидних препаратів за адресою: Ал. Єрозолімскє 181C, 02-222 
Варшава / Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, тел.: 22 
49-21-301, факс: 22 49-21-309, eлектронна пошта: ndl@urpl.gov.pl. 
Про побічні реакції також можна повідомити відповідального 
суб’єкта. Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти 
зібрати більше інформації про безпеку застосування цього 
препарату.

5. Умови зберігання
Зберігати при температурі нижче 25°С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Не використовувати цей препарат після закінчення терміну 
придатності, зазначеного на упаковці після: Вжити до:.
Термін придатності означає останній день вказаного місяця.
Термін придатності після першого відкриття флакона: 6 місяців.
Лікарські засоби не слід викидати у каналізацію або контейнери 
для побутових відходів. Слід запитати фармацевта, як здати 
непотрібні лікарські засоби. Така поведінка допоможе захистити 
навколишнє середовище.

Форма випуску DropiCe та вміст упаковки
DropiCe випускається у вигляді пероральних крапель. Краплі 
прозорі, безбарвні або злегка жовті.

Упаковка
Флакон з бурштинового скла типу Ili, закритий кришкою, що 
загвинчується, з вертикальним лічильником доз та охороною, в 
картонній коробці. Кришка виготовлена з поліетилену HDPE, 
лічильник доз виготовлений з поліетилену LDPE. У флаконі 
міститься 30 мл розчину.

Відповідальний суб'єкт та виробник
Відповідальний суб'єкт:
"Polski Lek – Dystrybucja" Spółka z o.o. 
ul. Chopina 10 
34-100 Wadowice 
Polska 
Виробник:
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA" 
ul. Krucza 62 
53-411 Wroclaw
Polska

Дата останнього оновлення листка-вкладиша: 12/2018

Керування транспортними засобами та експлуатація 
приладів
Препарат DropiCe не впливає або має незначний вплив на здатність 
керування транспортними засобами та роботи з приладами.

3. Застосування DropiCe
Завжди використовуйте цей препарат точно так, як це описано в 
листку-вкладиші, або за вказівкою лікаря чи фармацевта. У разі 
будь-яких сумнівів потрібно звернутися до лікаря або фармацевта.

Грудне вигодовування
Аскорбінова кислота проникає в грудне молоко. Не слід переви- 
щувати встановлену дозу при грудному вигодовуванні.

Діти та підлітки
Дітям до 3 років препарат приймати лише після консультації з 
лікарем. Якщо інше дозування не потрібно:
• немовлятам та дітям раннього віку (з 28-го дня життя
 до 23 місяців) дають від 5 до 8 крапель на добу,
• дітям від 24 місяців до 11 років призначають 
 по 10 крапель на добу,
• підліткам від 12 років дають від 15 до 20 крапель на добу.
Дорослі 
15-20 крапель на добу


