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І Н С Т Р У КЦ І Я  
для медичного застосування препарату 

Плантіскардіо 
(Plantisсardio) 

 
Загальна характеристика: 
основні фізико-хімічні властивості: довгасті, двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою, 
рожевого кольору; 
склад: 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 450 мг сухого екстракту з листя і квітів глоду; 
допоміжні речовини: мальтодекстрин, кремнію діоксид колоїдний безводний, кремнію 
діоксид колоїдний, целюлоза мікрокристалічна, суміш 2% кремнію діоксиду колоїдного 
безводного та 98% целюлози мікрокристалічної, олія рицинова гідрогенизированна, натрію 
крохмальгліколят (тип А), кислота стеаринова, гіпромелоза, тальк, макрогол 6000, титану 
діоксид (Е171), оксид заліза червоний (Е172). 
 
Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою. 
 
Фармакотерапевтична група. Кардіологічні препарати. Код  АТС С01 ЕВ 04. 
 
Фармакологічні властивості. 
Фармакодинаміка. Препарат зменшує збудливість міокарда, посилює кровообіг у 
коронарних судинах і у незначній мірі зменшує опір периферичних судин, завдяки чому 
досягається посилення скорочень серцевого м’яза, має заспокійливий вплив на центральну 
нервову систему, підвищує опір організму до несприятливих факторів. 
Фармакокінетика. Препарат добре всмоктується в кишечнику і накопичується в різних 
органах, переважно у серцевому м’язі. Після перорального прийому перетворюється в 
печінці на олігомерні проціанідини, екскретується у вигляді метаболітів з сечею, фекаліями. 
 
Показання для застосування. Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози, 
кардіалгії; як допоміжний засіб у лікуванні аритмій; серцева недостатність, що не перевищує 
ІІ функціональний клас за класифікацією Нью-йоркської асоціації кардіологів (NYHA), у 
складі комбінованої терапії.  
 
Спосіб застосування та дози. Препарат застосовується внутрішньо, не розжовуючи, з 
невеликою кількістю рідини під час або після їжі. Рекомендована доза становить залежно від 
виду і тяжкості захворювання по 1 таблетці 1 - 2 рази на день. Курс лікування становить не 
менше 6 тижнів і не більше 6 місяців. 
 
Побічна дія. Можливі алергічні реакції у вигляді шкірного висипу у разі індивідуальної 
підвищеної чутливості до препарату, диспепсичні симптоми, які швидко минають після 
припинення приймання препарату. 
 
Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з 
компонентів препарату. Серцева недостатність вища за ІІ функціональний клас. Вагітність, 
лактація. Дитячий вік до 12 років.  
 



Передозування. Немає даних щодо випадків передозування Плантіскардіо, але, як і інші 
препарати глоду, він може спричинити сонливість, брадикардію, зниження артеріального 
тиску, що потребує відміни препарату. 
Лікування симптоматичне. 
 
Особливості застосування. Клінічних досліджень щодо застосування препарату в 
педіатричній практиці не проводилося. 
Вагітність і лактація. 
Не існує даних про небезпеку застосування препаратів глоду під час вагітності і лактації, 
проте застосування Плантіскардіо в ці періоди не рекомендується. 
Вплив на здатність керувати транспортом і працювати зі складними механізмами.  
При застосуванні в рекомендованих дозах та за відсутністю побічних ефектів (виникнення 
сонливості) препарат не впливає на здатність керувати автомобілем та працювати  зі 
складними механізмами. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Як і інші препарати глоду, Плантіскардіо може 
посилювати дію серцевих глікозидів.  
 
Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла 
місці при температурі не вище 25С. Термін придатності – 36 місяців. 
 
Умови відпуску. Без рецепта. 
 
Упаковка. 10 таблеток у блістері, 2 блістери в картонній коробці. 
 
 Заявник. Вітамед д.о.о. 
 
Адреса. Веровшкова вулиця,64,1000 Любляна, Словенія. 
 
Виробник.Вівелхове ГмбХ, Німеччина спільно з Віта мед д.о.о. 
 
Адреса. Дьорнебрік 19, Д-49479 Іббенбюрен, Німеччина 
 
 
 
 


