
Шановний пацієнте!

Ваш лікар прописав вам препарат Laif ® 900 — рослинний препарат для лікування 
легких та помірних депресивних епізодів.

Кожен з нас часом буває сумним, похмурим або знесиленим. Ці фази є важливими, 
оскільки вони допомагають нам «переварити» численні різноманітні події та 
враження, через які ми проходимо в нашому щоденному житті.

Проте деякі ситуації в житті, пов'язані з надмірним стресом або тривалим 
психологічним напруженням, можуть призвести до затяжного періоду, протягом 
якого людина почувається емоційно пригнічено. Нерідко це спричиняє типові 
симптоми, такі як брак мотивації, поганий настрій або млявість. Це пов'язано  
з метаболічним порушенням у роботі головного мозку. Баланс нейромедіаторів, 
які відповідають за настрій, активну діяльність та сон, порушується, що впливає 
на почуття, думки, активність і сон.

Препарат Laif ® 900 спроможний відновити цей баланс 
нейромедіаторів, тим самим покращуючи настрій та справляючи 
стабілізуючий ефект. Але вам необхідно набратися трохи терпіння, 
оскільки препаратам, які застосовуються для лікування станів, що 
супроводжуються депресивним настроєм, потрібний 
певний час, перш ніж вони зможуть повністю 
проявити свій ефект. Втім навіть якщо ваш стан 
знову покращиться, порадьтеся зі своїм лікарем, 
перш ніж припиняти прийом препарату.

Ми сподіваємося, що вам скоро 
стане краще! 
Ваша команда «Bayer Vital GmbH»
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Інформація для пацієнта
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Коли і як часто я маю приймати Laif ® 900?
Приймайте по одній вкритій оболонкою таблетці на 
день, уранці, після сніданку.

Коли препарат Laif ® 900 починає діяти?
На відміну від знеболювальних засобів, препарати для 
лікування станів, що супроводжуються депресивним 
настроєм, не діють миттєво після прийому. Потрібен 
певний час, перш ніж вони зможуть повністю проявити 
свій ефект. Очікується, що ви відчуєте помітне 
зменшення своїх симптомів протягом 4 тижнів.

Як діє препарат Laif ® 900?
Депресивний стан — це результат дисбалансу 
нейромедіаторів у головному мозку. Laif ® 900 здатен 
відновлювати баланс нейромедіаторів, які відповідають 
за настрій, активну діяльність та сон. Таким чином, 
Laif ® 900 покращує настрій і справляє стабілізуючу 
дію, завдяки чому ви будете краще спати і матимете 
більше енергії та життєвих сил протягом дня.

Чи можу я припинити прийом Laif ® 900,  
коли моє самопочуття покращиться?
Щоб уникнути рецидивів, надзвичайно важливо 
продовжувати приймати препарат навіть після того, як 
симптоми зменшаться. Обов'язково порадьтеся зі своїм 
лікарем, перш ніж припиняти прийом препарату.

Що буде, якщо я прийматиму одночасно з цим 
препаратом контрацептивні пігулки?
Якщо ви приймаєте контрацептиви одночасно з 
препаратом Laif ® 900, у вас може бути незначна 
кровотеча між менструаціями та ефективність 
контрацептиву може знизитися. У зв'язку з цим 
рекомендується додаткова контрацепція.

Які можуть бути побічні ефекти?
Препарат Laif ® 900 добре переноситься. Можливі 
побічні ефекти включають алергічні реакції, шлунково-
кишкові симптоми, підвищену втомлюваність та 
занепокоєння. Можливе посилення чутливості шкіри, 
особливо у людей із світлою шкірою, якщо вони 
піддаються підвищеному впливу сонячного 
випромінювання. Такі люди можуть відчувати 
дискомфорт, зокрема поколювання в кінцівках, 
підвищену чутливість до болю та холоду, печіння або 
почервоніння шкіри під впливом сонячних променів.

Під час прийому препарату Laif ® 900 ви загалом 
повинні уникати інтенсивного користування сонячними 
ваннами, лампами сонячного світла або соляріями. 

Якщо ваша сеча набере більш вираженого жовтого 
кольору, це є результатом наявності в ній природного 
пігменту вітаміну B2, який входить до складу покриття 
таблеток і є абсолютно нешкідливим.

Наскільки добре переноситься препарат 
Laif ® 900?
Laif ® 900 не викликає звикання.

Антидепресант Laif ® 900 не обмежує вас у вашому 
щоденному та професійному житті. Більше того, він не 
впливає на лібідо і не викликає збільшення ваги.

Ви можете приймати Laif ® 900 протягом усього  
року — включаючи й літні місяці — за умови 
дотримання загальних рекомендацій, зокрема, щодо 
уникання тривалого перебування на сонці, сонячних 
ван та ультрафіолетових ламп, і користуватиметеся 
сонцезахисним кремом з відповідним для вашого типу 
шкіри фактором захисту.

Лікарські засоби, що містять активну речовину, 
виділену зі звіробою, такі як Laif ® 900, потенційно 
можуть взаємодіяти з іншими ліками. Якщо ви 
приймаєте інші ліки, рекомендуємо проконсультуватися 
з вашим лікарем, щоб обговорити це питання.

Ви знайдете додаткову інформацію в анотації 
в упаковці.

Laif ® 900 — це рослинний препарат для лікування легких  
та помірних депресивних епізодів.

препаратом Laif ® 900

Інформація про лікування

Якщо у вас є додаткові питання про вашу хворобу або лікування препаратом 
Laif ® 900, звертайтесь до вашого лікаря.


