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ДАРЫНЫ МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА 
КОШМО-БАРАКЧА  

(керектөөчүлөр үчүн маалымат) 
 

ТИМОГЕН 
 
Бул дарыны ичип баштардын алдында, бул нускаманы кунт коюп окуңуз.  
Нускаманы сактаңыз, анын кайрадан кереги тийиши мүмкүн.·   
Бул дары рецепти жок чыгарылат. Ылайыктуу натыйжага жетүү үчүн аны нускамада 
көрсөтүлгөн бардык сунуштамаларды так аткарып колдонуу керек.  
Эгерде Сизде суроолор пайда болсо, дарыгерге кайрылыңыз. ·   
Эгерде Сиздин абалыңыз начарлап кетсе же 10 күндөн кийин абалыңыз жакшырбаса, 
дарыгерге кайрылыңыз.  
 
Каттоо номери_____________________ 
 
Дарынын соодадагы аталышы: Тимоген 
 
Химиялык аталышы: альфа-глутамил-триптофан 
 
Дарынын түрү: дозаланган мурунга чачыратма  
 
Курамы: дарынын (0,1 мл) бир дозасында:  
Таасир берүүчү зат: альфа-глутамил-триптофан (Тимоген натрий тимогенге кайра 
эсептегенде) 25 мкг. 
Көмөкчү заттар: 900 мкг натрий хлориди, 10 мкг бензалконий хлориди, 0,1 мл чейин 
тазартылган суу. 
 
Сүрөттөмөсү 
Түссүз тунук суюктук. Бензалконий хлориддин мүнөздүү жытынын болушуна жол 
берилет. 
 
Фармадарылык тобу: иммунитетке түрткү берүүчү каражат 
АТХ коду: L03AХ 
 
Фармакологиялык касиети   
Фармакодинамикасы: клеткалык, гуморалдык иммунитеттин реакциясына жана 
организмдин мүнөздүү эмес туруктуулугуна жөнгө салуучу таасир берет. Кайра калыбына 
келүү процессине алардын жабыркоо учурларында түрткү берет. Клеткалык зат алмашуу 
процесстеринин өтүшүн жакшыртат. Лимфоциттердеги дифференцияланган 
рецепторлордун экспрессиясын күчөтөт, Т-хелперлердин өлчөмүн, цитотоксиндик  
Т-лимфоциттердин жана алардын түрдүү иммундук жетишсиздик абалдары бар 
оорулуулардагы катышын нормага келтирет. 
Фармакокинетикасы: мурун ичине куйгандан кийин дары системалуу кан агымга тез 
кирет. Натрий альфа-глутамил-триптофан пептидаз таасири алдында L-глутамин  
кислотасына жана L-триптофанга ажырайт, ал организмдин пептиддик синтезинде 
колдонулат.  
  
Колдонууга көрсөтмө:   
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- жогорку дем алуу жолдорунун курч жана өнөкөт вирустук жана бактериялык 
ооруларынын алдын алуу жана комплекстүү дарылоо;   
- мертинүүдөн кийинки жана операциядан кийинки мезгилдерде иммунитет, кан жаратуу, 
кайра калыбына келүү процесстеринин жабыркашын алдын алуу;  
- нур менен дарылоо, химиялык заттар менен дарылоо жана антибиотик менен дарылоодо 
экинчи иммундук жетишсиздикти түзөтүү максатында комплекстүү адъюванттуу 
дарылоо;   
- иммунитеттин төмөндөшү менен коштолгон, курч жана өнөкөт инфекциялык-сезгенүү 
ооруларын комплекстүү дарылоо. 
Дарыны ичердин алдында зарыл учурларда дарыгер менен кеңешиңиз.  
 
Колдонууга каршы көрсөтмө: дарынын курамындагыларга өтө сезгичтик, 1 жашка 
чейинки балдардын курагы. Дарыны ичердин алдында зарыл учурларда дарыгер менен 
кеңешиңиз.    
 
Кош бойлуу жана бала эмизүү мезгили: клиникалык маалыматтардын жетишсиз 
болгондугуна байланыштуу дарыны кош бойлуу жана бала эмизүү мезгилинде эне үчүн 
күтүлгөн пайда түйүлдүк же ымыркай үчүн келтирилген коркунучтан жогору болгон 
учурларда гана дайындоого болот. Сураныч, дарыны ичердин алдында дарыгер менен 
кеңешиңиз.   
 
Колдонуу жолу жана дозасы: жергиликтүү.   
Флаконду түбүнөн чоң бармак менен, ал эми дозалоочу шаймандын форсункасын ортон 
кол жана сөөмөйдүн ортосуна кармоо керек. Дозалоочу шаймандын форсункасын тик 
абалда мурун жолуна коюу керек. Форсункасын бир жолу басуу керек. 
Дары мурун ичине (мурунга) төмөнкү дозада куюлат:   
Чоң адамдарга: дарылоо максатында 1 дозадан (бир чачыратуу) ар бир мурун жолуна 
суткасына 2 жолу 10 күн бою же оорунун алдын алуу максатында 3-5 күн бою.  
Балдарга: 1 жаштан 6 жашка чейин 1 дозаны бир мурун жолуна суткасына 1 жолу, 7 ден 
14 жашка чейин 1 дозадан ар бир мурун жолуна суткасына 1 жолу. Дарыны дарылоо 
максатында 10 күн бою же оорунун алдын алуу максатында 3-5 күн бою колдонулат.   
Тимогендин курсун 1 айдан эрте эмес кайталоого болот.    
Дарыны нускамада көрсөтүлгөн колдонуу жолу жана дозасына ылайык гана кабыл 
алыңыз. Зарыл учурларда, дарыны ичердин алдында дарыгер менен кеңешиңиз.   
 
Колдонуудагы этияттык чаралары: талап кылынбайт.   
Ашыкча доза: дозасынан ашырууда мурундун былжырлуу челинен суюктук көп бөлүнүп 
чыга баштайт, ал дарыны токтоткондон кийин токтойт.  
Дарыны капыстан ичүүдө ашказанды суу менен тазалоо жана дароо дарыгерге кайрылуу 
зарыл.   
 
Өзгөчө көрсөтмөлөр: дарыны биринчи ичүүдө же токтотууда анын таасир берүү 
өзгөчөлүктөрү жок. Дары каражатын балдарга жана өнөкөт оорулары бар чоң балдарга 
колдонуунун өзгөчөлүктөрү жок.   
Кыйыр таасири: аллергиялык ринит. Эгерде сизде көрсөтүлгөн кыйыр таасири же 
нускамада көрсөтүлбөгөн башка кыйыр таасирлери пайда болсо, дарыгер менен 
кеңешиңиз.   
 
Башка дары каражаттары менен өз ара таасири: химиотерапиялык дары 
каражаттарынын (цитостатикалык, бактерияга каршы дары каражаттары) жана нур 
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дарылоонун таасирдүүлүгүн жогорулатат. Көп дозада глюкокортикостероиддик дары 
каражаттары менен бир убакта колдонуу сунушталбайт. Көрсөтүлгөн каражаттардын көп 
дозасынын иммунодепрессивдик таасири альфа-глутамил-триптофандын иммунитетке 
түрткү берүүчү таасирин аныктайт. 
 
Медицинада колдонуу үчүн дары каражатынын унаа каражаттарын, механизмдерди 
башкаруу жөндөмдүүлүгүнө тийгизиши мүмкүн болгон таасири тууралуу 
маалыматтар:   
Дары унаа каражаттарын башкаруу жана жогорку көңүл буруу жана психомотордук 
реакциянын тездигин талап кылган ишмердүүлүктүн башка коркунуч келтирген түрлөрү 
менен алектенүүгө терс таасир тийгизбейт.  
 
Чыгаруу формасы: пластик корпусу бар насос-дозалагыч, форсунка жана коргоочу 
капкакчасы менен жабдылган пластмасса капкагы менен жабылган 10 мл күңүрт айнек  
флакондордо же полимер флакондордо 25 мкг/дозада дозаланган мурун чачыратмасы. Бир 
флакондон колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда. Флакондордо 
дозасынын саны  80ден кем эмес.   
 
Сактоо шарты: 25оС жогору эмес аба табында сакталат. Балдар жетпеген жерде сактоо 
керек.   
 
Жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл 6 ай. Таңгакчада көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү 
бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.   
 
Чыгаруу шарты: рецепти жок. 
Өндүрүүчү/каттоо күбөлүгүнүн ээси/дарынын сапаты боюнча дооматтарды кабыл 
алуучу уюм:   
«Медико-биологиялык илимий-өндүрүштүк «Цитомед» комплекси» ЖАК. Адрес: Россия 
191023, Санкт-Петербург ш., Мучной пер, 2-үй, тел./факс: (812)315-88-34, 
www.cytomed.ru 
Өндүрүүчү  жердин дареги:    
199178, Санкт-Петербург ш., Васильев аралы, Малый проспекти, 57-үй, корп. 4, лит. Ж; 

http://www.cytomed.ru/
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