
 

Побочные эффекты Фестала. 

1. Согласно инструкции:  

Раздражение полости рта и/или заднего прохода также довольно 

часто встречается у людей, принимающих фестал. Обычно этот побочный 

эффект проходит через несколько дней, но иногда пациенту приходится 

отказаться от приема данного препарата. 

Во время приема фестала нужно выпивать не меньше 1.5 литров или 8 

стаканов воды в день. 

На сайте http://www.womenhealthnet.ru/gastro/1651.html приведена 

информация о том, что  

Не принимайте препараты от несварения желудка одновременно с 

фесталом. При необходимости можно принять такие медикаменты за 

два часа до приема фестала или через два часа после приема.  

очень редко возможно возникновение тошноты, диареи, боли в животе, 

иногда — коликоподобного характера, раздражение вокруг 

анального отверстия (особенно при применении в очень высоких 

дозах). 

http://www.ros-med.info/reestr-ls/info.php?id=11258&action=opisanie 

Побочное действие:  Аллергические реакции (гиперемия кожи, 

чиханье, слезотечение), диарея, тошнота, боль в животе (в т.ч. 

кишечная колика), гиперурикемия, гиперурикозурия. У детей (при 

приеме в больших дозах) - перианальное раздражение, раздражение 

слизистой оболочки полости рта. 

2. Наличие желчных кислот в составе препарата может спровоцировать 

приступ желчной колики у пациентов с желчно-каменной болезнью и/или 

дискинезией желчевыводящих путей. 

3. Фестал может провоцировать согласно инструкции приступы 

кишечной колики, вызывать боль в животе, что может привести к 

ложному диагнозу острого живота и хирургическому вмешательству. 

4. Фестал производится в Индии, а промотируется компанией САНОФИ 

(Франция) http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14735 

Где Франция (Евросоюз), а где Индия. Продукт из стран 3-го мира?  

 

http://www.womenhealthnet.ru/gastro/1651.html
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http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=14735


5. По Фесталу очень много информации по подделкам и фальсификации – 

http://obozrevatel.com/health/nazvanyi-pyat-liderov-lekarstv-poddelok.htm 
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В Украине среди «Мезима» и «Фестала» полно фальшивок. Спасти от них может только 

голограмма  

В Украине наиболее часто встречаются подделки среди лекарств от желудка 

и обезболивающих, заявили в Государственной службе по лекарственным средствам. 

Специалисты объясняют, что больше всего подделывают то, что лучше рекламируется 

и имеет больший спрос. Больше всего подделок среди таких препаратов, как, например, 

«Мезим», «Фестал», «Эссенциале» — лекарства, эффективность которых не доказана. 

Кроме того, подделывают «Кетанов» и «Доларен». 

Эксперты называют самым надежным способом предотвратить распространение 

поддельных лекарств введение их защиты с помощью голограмм. 

 

ССЫЛКА на фальсификат 

http://delo.ua/business/kakimi-poddelnymi-lekarstvami--142945/ 

 

http://fakty.ua/129894-chacshe-vsego-v-ukraine-poddelyvayut-preparaty-mezim-festal-i-ketanov 

http://www.potrebitel.net.ua/node/3199 
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ССЫЛКА на фальсификат 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ4395.html 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ПРИПИС 

від 18.04.2005 р. N 1309/07-16 

У відповідності до ст. 15, ст. 21 Закону України "Про лікарські засоби", п. 3.1.5 Порядку 

заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України, 

затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2001 за N 497 і зареєстрованого 

Міністерством юстиції України від 28.12.2001 за N 1091/6282 зі змінами, які затверджені 

наказом МОЗ від 08.07.2004 за N 348, та на підставі встановлення факту фальсифікації 

лікарського засобу ФЕСТАЛ, драже N 100 серії 333035 з маркуванням виробника 

Aventis Pharma limited, Індія, ЗАБОРОНЯЮ реалізацію (торгівлю), зберігання та... 

 

 

ССЫЛКА на фальсификат 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ12243.html 

 

 

Относительно установления факта 

фальсификации лекарственного средства 

ФЕСТАЛ® 

Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств 

Министерства здравоохранения Украины 

Предписание от 25.10.2010 № 17528-03/07.3/17-10  
ДОСТУП К ПОЛНОМУ ТЕКСТУ ПЛАТНЫЙ: 

Войти или Оплатить  
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ПРИПИС 

від 25.10.2010 р. N 17528-03/07.3/17-10 

Керівникам суб'єктів господарювання, які займаються реалізацією (торгівлею), 

зберіганням і застосуванням лікарських засобів 

Керівникам територіальних органів Держлікінспекції МОЗ  

У відповідності до ст. 15, ст. 21 Закону України "Про лікарські засоби", Положення про 

Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. за N 1121, із змінами, п. 3.1.5 

Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території 

України, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2001 р. за N 497 і... 

 

 

ССЫЛКА на фальсификат 

http://www.kuzdrav.ru/drufals.php?order=prep&bukva=%D4&i=7 

 

"ТЮРК ХЕХСТ", ТУРЦИЯ 

"ХЕХСТ МЭРИОН РУССЕЛЬ", ИНДИЯ 

 

ССЫЛКА на фальсификат 

 

http://www.medpotreb.org/medicaments/uvaga_false/155.html 

 

ФЕСТАЛ
®
, драже № 100, серії 338054 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма 

Лімітед», Індія, які мають ознаки фальсифікації: 

http://twitter.com/home?status=%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83+%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%C2%AE%20http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ12243.html
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http://www.bobrdobr.ru/addext.html?url=http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ12243.html&title=%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%83+%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%C2%AE
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 «Опис»:  

 драже матові, поверхня оболонки неоднорідна, запах ванілі відсутній; 

 при розтиранні драже відчувається різкий неприємний запах. 

«Розпадання»:  

 оболонка в 0,1 М розчині хлористо-водневої кислоти розпалася, в розчині наявні 

фрагменти оболонки. 

«Упаковка»:  

 вторинна упаковка (картонна коробка) м’яка, розклеюється, легко зминається; 

 первинна упаковка (стрип) має розміри 63х154 мм, а первинна упаковка 

в оригінальному зразку має розміри 62х152 мм. 

«Маркування»:  

 серія, дата виготовлення та термін придатності нанесені нерівномірно на вторинній 

упаковці (картонній коробці). 

ПРИПИСИ  від 01.02.2010 р. № 1400–03/07.3/17–10 

  

ФЕСТАЛ
®
, драже № 100, серії 338055 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма 

Лімітед», Індія, , які мають ознаки фальсифікації: 

«Опис»  

 (драже матові, поверхня оболонки неоднорідна, без запаху ванілі, при розтиранні 

драже відчувається різкий, неприємний запах); 

«Розпадання»  

 (оболонки всіх 6 драже розпались в 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої, в 

розчині наявні фрагменти оболонки); 

«Упаковка»:  

 вторинна упаковка (картонна пачка) м’яка, легко зминається; 

 чарунки на первинній упаковці (стрипі) зім’яті; 

«Маркування»  

 (на вторинній упаковці (картонній пачці) номер серії нечіткий, шрифт 

розпливчастий). 

ПРИПИСИ, від 14.04.2010 р. № 6046–03/07.3/17–10  

  



ФЕСТАЛ, драже № 100 серії 334024 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма 

Лімітед», Індія, який має наступні ознаки фальсифікації: 

«Розпадність»:  

 після проведення тесту в кислому середовищі таблетки мали тріщини, крізь які 

можливий вихід вмісту таблетки. 

«Кількісне визначення»: 

 занижений вміст альфа-амілази.  

«Зовнішній вигляд блістера»: 

 первинна упаковка : розмір блістера 62 x 152 мм   

вторинна упаковка : 64 x 153 мм  

 форма накатки:  

-          чітка, у вигляді крупної решітки (первинна упаковка); 

-          менш чітка, у вигляді дрібної решітки (вторинна упаковка) 

«Маркування»: 

 слово «Фестал» - нанесено більш грубим шрифтом, ніж в оригіналі.  

 знак ® - нанесено більшим по розміру, але тоншим шрифтом, ніж в оригіналі. 

 знак U Нанесено меншим по розміру, ніж в оригіналі. 

 прямокутники під АvР-кодом -  тонші за розміром, ніж в оригіналі. 

 Фраза «Зберігати при температурі не вище +25 °С» : 

-          знак ° нанесено дрібним шрифтом; між цифрою 25 і знаком °С є чіткий 

проміжок                            (первинна упаковка); 

-          знак ° нанесено крупним шрифтом; між цифрою 25 і знаком °С немає 

проміжку  (вторинна упаковка). 

ПРИПИС від 05.08.2005 р. № 2710/07-22 

  

ФЕСТАЛ, драже № 100 серії 333035 з маркуванням виробника Aventis Pharma Limited, 

Індія, який має ознаки фальсифікації: 

«Опис»:   

 жовтуваті, круглі драже без запаху ванілі, замість: білі, блискучі, круглі драже з 

тонким запахом ванілі;  

«Маркування»:  



 маркування вторинної упаковки більш світлого кольору, номер коду на вторинній 

упаковці нанесено методом тиснення. На оригінальному препараті маркування 

вторинної упаковки більш темного кольору, номер коду на вторинній упаковці 

нанесено методом друку; 

«Розпадання»:  

 жодна з 20-ти таблеток не розпалися в кишковому соку протягом 60 хвилин. 

Оригінальний препарат в кишковому соку повинен розпадатися протягом 60 

хвилин. 

ПРИПИС від 18.04.2005 р. № 1309/07-16 

  

ФЕСТАЛ®, драже № 10х10 серії 196 від 11.2003 з маркуванням виробника «Хьохст 

Меріон Руссел А.Ш.», Туреччина, (за повідомленням представництва серія 196 в 

Україну не поставлялась) 

ПРИПИС від 27.04.2006 р. № 1862/07-21 

ФЕСТАЛ, драже, № 100, серії 334130 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма 

Лімітед», Індія, який має ознаки фальсифікації: 

«Упаковка» та «Маркування»: 

 маркування виконано російською мовою;  

 після напису Фестал відсутній значок ®, а в АНД наявний значок ®;  

 відсутній напис латинською мовою Festal®;  

 кількісний вміст інгредієнтів указаний в міліграмах, а в АНД зазначено в грамах; 

 відсутні розділові знаки після цифр кількісного вмісту інгредієнтів, назви 

ферментів написані з великої букви, в АНД — з малої;  

 у складі зазначена геміцелюлаза, в АНД — хеміцелюлаза;  

 не вказаний барвник: титану діоксид;  

 не вказані особливості застосування;  

 не вказані умови зберігання;  

 відсутній номер реєстраційного посвідчення в Україні;  

 не вказаний виробник;  

 відсутній значок U перед AvP-кодом). 

ПРИПИС від 15.12.2006 р. № 5158/07-10 

ФЕСТАЛ®, драже № 100, серії 336075 з маркуванням виробника «Авентіс Фарма 

Лімітед», Індія, який має ознаки фальсифікації: 

«Опис»  

 Блискучі, з тонким запахом ванілі, краї закруглені, оболонка товста, ядро 

коричневого кольору (оригінал) 

 Матові, без запаху ванілі, краї зрізані, оболонка тонша, ядро кремового кольору 

(фальсифікат) 



«Розмір таблетки" 

 Діаметр 11 мм (оригінал) 

 Діаметр 10 мм (фальсифікат) 

«Середня масса» 

 541,625±20 мг (оригінал) 

 Занижена (416,700 мг) (фальсифікат) 

Первинна упаковка (стрип) 

 «Розміри» 

 62 х 152 (оригінал) 

 63 х 156, 63 х 154, 63 х 152(фальсифікат) 

«Серія, дата виготовлення та термін придатності» 

 Нанесені знизу-вгору у правому ряду, якщо дивитись з іншої сторони 

стрипа(оригінал) 

 Нанесені знизу-вгору у лівому ряду, якщо дивитись з іншої сторони 

стрипа(фальсифікат) 

«Текст на блістері» 

 Нанесено: "…в одиницях Міжнародної фармацевтичної федерації…"(оригінал) 

 Нанесено: "…в одиницях Міжнародної Фармацевтичної Федерації…"(фальсифікат) 

Вторинна упаковка (картонна коробка)  

«Колір картону» 

 Світло-сірий (оригінал) 

 Темно-сірий (фальсифікат) 

«Язичок для склеювання коробки з видавленими насічками» 

 Має 4 смуги та 3 насічки (оригінал) 

 Має 12 смуг та 4 насічки (фальсифікат) 

«Бокові трапецієвидні клапани з видавленими насічками» 

 Мають по 2 смуги та 5 насічок (оригінал) 

 Мають по 2 смуги та 7 насічок (фальсифікат) 

«Серія, дата виготовлення та термін придатності» 

 Нанесені друкарським методом (оригінал) 

 Нанесені методом тиснення з фарбою (фальсифікат) 

ПРИПИС від 06.08.2007 р. № 2945/07-23  
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