
 
VIREGYT GRIPEX 

Viregyt-K jest lekiem dopaminergicznym, co oznacza, że może zwiększać poziom 
pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, w 
tym w mózgu. Viregyt-K ma także działanie przeciwwirusowe. 
Viregyt-K jest stosowany: 
• w leczeniu choroby Parkinsona przez poprawę kontroli mięśni i zmniejszenie 
sztywności, drżenia i 
  powłóczenia 
• w leczeniu pewnego rodzaju grypy (grypa A). 

Wskazaniem do stosowania leku są: bóle 
mięśniowe, stawowe i kostne różnego 
pochodzenia, bóle 
głowy, migrena, nerwobóle, bóle zębów oraz bóle 
menstruacyjne, bóle pourazowe, pooperacyjne 
oraz 
bóle nowotworowe o niewielkim lub 
umiarkowanym natężeniu, stany gorączkowe 
wynikające z 
przeziębienia, grypy oraz stanów 
grypopodobnych. 

Kiedy nie stosować leku Viregyt-K:  
• jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników 
tego 
  leku (wymienione w punkcie 6), 
• jeśli u pacjenta występują drgawki, na przykład padaczka, 
• jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa, 
• jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek, 
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko (patrz punkt 2 Ciąża i karmienie 
  piersią), 
• jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt 2 Ciąża i karmienie piersią). 

Kiedy nie stosować leku Gripex Control: 
− jeśli wcześniej obserwowano objawy uczulenia 
na paracetamol lub którykolwiek składnik 
leku; 
− jeśli występują następujące schorzenia: 
wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6- 
fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, 
choroba alkoholowa, ciężka niewydolność 
wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca; 
− podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie 
do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania 
tych leków; 
− podczas leczenia zydowudyną; 
− nie należy stosować u kobiet w I trymestrze 
ciąży i w okresie karmienia piersią; 
− nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 
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Ostrzeżenia i środki ostrożności  
Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 
Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza 
• jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek, 
• jeśli u pacjenta stwierdzono w wywiadzie chorobę serca i naczyń krwionośnych, 
• jeśli u pacjenta występują obecnie zaburzenia czynności lub niewydolność serca (zaburzenia 
  czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek), 
• jeśli u pacjenta występuje choroba psychiczna, na przykład schizofrenia lub otępienie, 
• jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra). 
Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, oraz w razie jakichkolwiek 
wątpliwości,przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza lub 
farmaceuty. 
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub członkowie jego rodziny i (lub) opiekunowie 
zauważą, że występuje u niego pragnienie lub nieodparta chęć zachowywania się w sposób, który jest 
dla niego nietypowy i pacjent nie jest w stanie się oprzeć tym popędom, pragnienie lub pokusa 
postępowania w sposób, który mógłby być szkodliwy dla pacjenta lub innych. Są to tak zwane 
zaburzenia kontrolowania popędów, które mogą obejmować zachowania takie jak nałogowy hazard, 
nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nieprawidłowo nasilony popęd seksualny lub 
nasilenie myśli lub uczuć seksualnych. Lekarz może zmodyfikować dawkę lub przerwać stosowanie 
leku Viregyt-K. 
Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem, należy natychmiast 
skontaktować się z okulistą. 
Nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35ºC) może występować zwłaszcza u dzieci 
leczonych z powodu grypy. W takim przypadku należy natychmiast zawiadomić lekarza i zaprzestać 
stosowania leku Viregyt-K. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Przed rozpoczęciem stosowania leku Gripex Control 
należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 
− Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko 
przedawkowania należy sprawdzić czy inneprzyjmowane 
leki nie zawierają paracetamolu. 
− Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, 
nadużywające alkoholu orazgłodzone stwarza ryzyko 
uszkodzenia wątroby. 
− Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, 
astmą oskrzelową, nadczynnością 
gruczołu tarczowego, zaburzeniami snu w postaci 
bezsenności.  
− W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze 
względu na zwiększone ryzyko 
uszkodzenia wątroby. 
− Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób 
głodzonych i regularnie pijących 
alkohol. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Możliwe działania niepożądane 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 
Działania te są często łagodne i mogą ustępować po kilku dniach leczenia. Jeśli działania niepożądane 
są nasilone i utrzymują się przez parę dni, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. 
W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub 
najbliższym szpitalem: 
- zawroty głowy 
- omdlenie 
- drgawki 
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie występowania poniższych lub innych objawów 
w związku z leczeniem lekiem Viregyt-K. 
Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): 
• obrzęk kostek 
• czerwone plamy na skórze (sinica marmurkowata) 
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób): 
lęk, nadmierna poprawa nastroju, trudności w zasypianiu, bóle mięśni, ból głowy, szybkie lub 
nieregularne bicie serca, uczucie zmęczenia, omamy, koszmary nocne, niskie ciśnienie krwi przy 
wstawaniu z pozycji leżącej. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia. Trudności w 
kontroli ruchów, suchość w ustach, zaburzenia mowy, utrata apetytu, zaburzenia widzenia, poczucie 
choroby, trudności z koncentracją uwagi, zaparcia, uczucie nerwowości, pocenie się, depresja. 
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób): 
Niewyraźne widzenie 
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób): 
Splątanie, dezorientacja (brak orientacji czasu i miejsca), zaburzenia umysłowe i zachowania takie jak 
uczucie paranoi, drżenie, trudności w poruszaniu, złośliwy zespół neuroleptyczny. Może występować 
uczucie gorąca i sztywności mięśni. Biegunka, wysypka, pieczenie i zaczerwienienie oczu, 
uszkodzenie rogówki, obrzęk rogówki, zmniejszenie ostrości widzenia, utrata kontroli pęcherza 
moczowego. Mogą występować trudności w oddawaniu moczu lub nagła potrzeba oddania moczu. 
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób): 
Zaburzenia czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek, zmniejszenie liczby białych 
krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmiany wyników badań krwi dotyczących 
czynności wątroby, nadwrażliwość na światło. 
Częstość nieznana (nie może być określona na postawie dostępnych danych): 
Nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35°C) może występować zwłaszcza u dzieci. 
Nieodparta chęć zachowywania się w nietypowy sposób – silny popęd do nadmiernego hazardu, 
zaburzony lub nasilony popęd seksualny, niekontrolowane nadmierne kupowanie lub wydawanie 
pieniędzy, przejadanie się (spożywanie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywne 
objadanie się (spożywanie większej ilości jedzenia niż zwykle oraz niż jest to potrzebne do 
zaspokojenia głodu) 

Możliwe działania niepożądane 
 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania 
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 
Należą do nich: 
 
Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 
10 000 pacjentów stosujących lek): 
- agranulocytoza (bardzo znaczne zmniejszenie liczby lub 
brak krwinek białych); 
- nudności, wymioty, zaburzenia trawienia; 
- skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka). 
 
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko 
(rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów 
stosujących lek): 
- małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi); 
- kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra 
niewydolność nerek. 
 
Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (nie 
można jej określić na podstawie 
dostępnych danych): 
- przyspieszenie akcji serca; 
- bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość, 
drżenia mięśniowe. 
 

  
 


