
КОРОТКА ІНСА ТРУКЦІЯ*  ДЛЯ ПРЕПАРАТУ ДЖАРУ ДІНС®. 
Склад. емпагліфлозин;  1 таблетка містить емпагліфлозину 
10 мг або 25 мг; лактоза, моногідрат та інші. Лікарська
форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група.
Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті, інгібітори натрій-залеж-
ного ко-транспортера глюкози 2 типу (іНЗКТГ2). Код АТХ А10В К03. Показання. -

Лікування цукрового діабету 2 типу у дорослих, якщо
дотримання дієти та фізичні

у
вправи не забезпечують адекватного контролю

глікемії: як монотерапія у разі непереносимості метформіну; у комбінації з
іншими гіпоглікемізуючими лікарськими засобами. Щодо результатів дослі-
дження комбінованої терапії, зокрема контролю глікемії та серцево-судинних
ускладнень, див. розділи «Особливості застосування», «Взаємодія з іншими 
лікарськими засобами та інші види взаємодій» та «Фармакологічні властиво-
сті». ДЖАРДІНС показаний дорослим пацієнтам для
лікування симптоматичної хронічної серцевої недостатності.

р
Спосіб застосу-

вання та дози.*. Дозування. Рекомендована почат-
кова доза становить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу як монотерапія або
у складі комбінованої терапії з іншими лікарськими засобами, що застосову-
ються при цукровому діабеті. Для пацієнтів, які добре переносять емпаглі-
флозин у дозі 10 мг 1 раз на добу та які мають рШКФ ≥ 60 мл/хв/1,73 м2 і потре-
бують більш суворого глікемічного контролю, дозу можна збільшити до 25 мг 
1 раз на добу. Максимальна добова доза становить 25 мг (див. нижче і розділ 
«Особливості застосування»). У пацієнтів з нирковою недостатністю (рШКФ
30- 60 мл/хв/1,73 м) розпочинати терапію із 10 мг емпагліфлозину. -

Рекомендована доза пацієнтам із рШКФ ≥20 мл/хв/1,73 м стано-
вить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу. Спосіб зас

р
тосування.сс  Таблетки можна

приймати з їжею або без їжі, запиваючи водою, не розжовуючи. У разі пропуску
дози її слід прийняти, як тільки пацієнт згадає, проте не  слід приймати подвій-

ну дозу препарату в один і той же день. Протипоказання. Підвищена чутливість 
до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Побічні реак-
ції.* Найбільш частою побічною реакцією була гіпоглікемія при застосуванні
з сульфонілсечовиною або інсуліном. Повна інформація про побічні реакції 
наведена у повному обсязі у Інструкції для медичного застосування препа-
рату Джардінс®. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Берінгер Інгель-
хайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина або Роттендорф Фарма ГмбХ, Німеччина.
Р.П. в Україні: № UA/14980/01/01, № UA/14980/01/02. Термін дії реєстраційних 
посвідченнь: необмежений з 10.12.2020.
* Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікар-

ського засобу Джардінс®.
Інформація про лікарський засіб для розміщення у спеціалізованих видан-
нях, призначених  виключно для професіоналів сфери охорони здоров’я, а
також для розповсюдження під час проведення семінарів, конференцій, сим-
позіумів на медичну тематику або у якості індивідуально спрямованої інфор-
мації згідно потреб конкретних професіоналів сфери охорони здоров’я.
При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при засто-
суванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відно-
шення до викладеного вище, слід звертатися за телефоном: +380 44 494 12 75,
факсом +380 44 494 12 71 або моб. + 380 98 163 7650,  або електронною поштою:
PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com.
Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електро-
нну адресу: MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingelheim.com

ДОЛАЙТЕ СЕРЦЕВУ  
НЕДОСТАТНІСТЬ, 
ЯК НІКОЛИ РАНІШЕ
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ССС – серцево-судинна смертність, ГСН - госпіталізація через серцеву недостатність.
* ДЖАРДІНС® – 1-й і єдиний інгібітор НЗКТГ2 станом на 01.09.2022 зареєстрований в Україні з показанням до застосування лікування симптоматичної серцевої недостатності.
** Дорослі пацієнти з хронічною серцевою недостатністю знФВ і збФВ (клас II, III або IV за класифікацією NYHA) і зниженою фракцією викиду (ФВЛШ ≤40%)2.
§ При застосуванні ДЖАРДІНС® у комбінації з похідними сульфонілсечовини або інсуліном можна розглянути можливість використання нижчої дози похідних сульфонілсечовини або інсуліну

для зниження ризику гіпоглікемії.1

1. Інструкція д медичного застосування препарату Джардінс®, серпень 2022. 2. Packer M, Anker S, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renall  outcomes withl
empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424. (EMPEROR-Reduced re
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sults and the publication’s Supplementary Appendix.) 3. Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. EMPEROR-Preserved

g

Trial Investigators. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385(16):1451–1461. (EMPEROR-Preserved results and the publication’s Supplementary Appendix.)

ДЖАРДІНС® – 1-й і єдиний зареєстрований в Україні препарат 
групи іНЗКТГ2* для лікування ВСІХ ФОРМ СЕРЦЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФРАКЦІЇ ВИКИДУ**†1–3

ПРОСТО, ЕФЕКТИВНО ТА БЕЗПЕЧНО1

Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ
ГмбХ енд Ко  КГ»  в  Україні: 04073, м.  Київ,
проспект Степана Бандери, 28А, 3  поверх;
тел.: (044) 494-12-75.

1 таблетка 10 мг 
1 раз на добу

Без титрування 
дози§

Незалежно  
від прийому їжі
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