Carnil
L-carnitină 100 mg/ml Soluție orală

SINGURA L-CARNITINĂ DIN ROMÂNIA
ÎNREGISTRATĂ CA MEDICAMENT!

Indicat în:
- tulburări metabolice miocardice datorate bolilor coronare: angină
pectorală, sindrom pos�nfarct miocardic, insuficienţă cardiacă;
- deficit secundar de L-carni�nă cauzat de hemodializă
- deficit congenital de L-carni�nă

Carnil
DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI
MEDICAMENTOS CARNIL®
COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Un mililitru soluţie orală conţine L-carni�nă 100 mg.
FORMA FARMACEUTICĂ
Soluție orală 10ml (1g L-carni�nă)
DATE CLINICE
Indicaţii terapeu�ce
Carnil este indicat în caz de:
-deficit primar şi secundar de carni�nă;
-tulburări metabolice miocardice datorate bolilor coronare:
angină pectorală, sindrom pos�nfarct miocardic, insuficienţă
cardiacă;
-boli musculare.

Sarcina şi alăptarea
Nu sunt disponibile studii adecvate şi bine controlate la femeia
gravidă.
Efecte asupra capacităţii de a controla vehicule sau de a folosi
u�laje
Carnil nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de
a folosi u�laje.
Reacţii adverse
În cazul în care Carnil se u�lizează conform recomandărilor, nu
determină reacţii adverse.
În �mpul administării orale pe termen lung a L-carni�nei s-au
raportat unele simptome gastro-intes�nale cum sunt greaţă cu
caracter tranzitor, vărsături, crampe abdominale şi diaree.
Simptome uşoare de miastenie au fost numai la pacienţii uremici
care u�lizează L-carni�nă.
Supradozaj
Medicamentul nu este toxic nici în cazul administrării prelungite
de doze mari. La şoarece, DL50 după administrarea orală este de
19,2g levocarni�nă/kg.
Carni�na poate produce diaree.

Doze şi mod de administrare
Deficit congenital primar şi secundar de carni�nă datorat erorilor În caz de supradozaj se va ins�tui tratament supor�v şi de
congenitale de metabolism
susţinere a funcţiilor vitale.
Nou născuţi şi copii cu vârsta sub 12 ani:
Doza uzuală recomandată este de 75-100mg L-carni�nă/kg pe zi. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ
Anfarm Hellas S.A., 4 Achaias Str &Trizinias,
Copii cu vârsta peste 12 ani:
14564 Kifissia A�ki Greece
Doza uzuală recomandată este de 2-4g L-carni�nă pe zi în funcţie Tel: +30 210 6831632
de severitatea afecţiunii.
info@anfarm.com
Adulţi:
Doza uzuală recomandată este de 2-4g L-carni�nă pe zi în funcţie
de severitatea afecţiunii. Iniţierea tratamentului se va face cu o
doză de 1g L-carni�nă pe zi care se va creşte treptat în funcţie de
toleranţa individuală şi răspunsul terapeu�c.
Monitorizarea trebuie să includă determinarea periodică a
parametrilor biochimici, a concentraţiilor plasma�ce de carni�nă
şi evaluarea stării clinice generale.

DISTRIBUITOR/REPREZENTANT
S.C. IMEDICA S.A.
Șoseaua Bucureș� – Ploieș� nr. 141 D, sector 1, Bucureș�
Tel: 021.301.70.10; 20; 30
office@imedica.ro
www.imedica.ro

Deficit secundar de carni�nă în �mpul hemodializei: doza uzuală
recomandată este de 2-4g L-carni�nă pe zi.
Angină pectorală şi sindrom pos�nfarct miocardic: doza uzuală
recomandată este de 2-6g L-carni�nă pe zi.
Contraindicaţii
Carnil este contraindicat în caz de hipersensibilitate la L-carni�nă
sau la oricare dintre excipienţii produsului.
Atenţionări şi precauţii speciale
Nu sunt necesare precauţii speciale.
Înainte de administrare, soluţia orală trebuie diluată într-un
pahar cu apă.
Interacţiuni cu alte produse medicamentoase, alte interacţiuni
Nu se cunosc.
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