
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

N1 N2 N3 N4 N5 N6 МНН Код АТХ

Фармако-

терапевтична 

група

Показання DDD Торговельна назва Виробник/країна Форма випуску
Дозуванн

я

Кількість 

в 

упаковці

Вартість 

DDD, грн.

Офіційни

й курс 

обміну, 

у.о.

Обсяги спожитих 

лікарських засобів у 

2021 році (уп)

Залишки лікарських 

засобів у хворих (уп) (в 

упаковках лікарської 

форми)

2. КАРДІОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

2.1. β-адреноблокатори

2.1.1. Селективні (β1) – адреноблокатори

Метопрололу тартрат 

(Metoprolol tartrate) * [ВООЗ]  

в/в: суправентрикулярна тахіаритмія; 

профілактика та лікування ішемії міокарда, 

тахіаритмії та болю, якщо підозрюється 

або діагностований ІМ; p/os: АГБНФ,  ; 

стенокардіяБНФ (у т.ч. постінфарктна); 

аритміяБНФ(включаючи 

суправентрикулярну тахікардію); екс

перорально - 0,15 

г., парентерально - 

0,15 г.

МЕТОПРОЛОЛУ 

ТАРТРАТ

ПАТ "Фармак", Україна табл. у бл. 0,05г №10х2 1,43 5 5

2.3. Антагоністи кальцію (блокатори кальцієвих каналів)

2.3.1. Дигідропіридин

Ніфедипін (Nifedipine) *  С08СА05 селективні 

антагоністи 

кальцію з 

переважним 

впливом на 

судини; похідні 

дигідропіридину

лікування АГ
БНФ

 (крап.: з метою лікування 

гіпертензивних кризів); хр. стабільна 

стенокардія; вазоспастична стенокардія; 

профілактика стабільної 

стенокардії
БНФ

напруги - як монотерапія або 

в комбінації з β-блокаторами 

(вазоспастична та стабільна стенокардія

перорально - 30 

мг.

ФАРМАДИПІН® ПАТ "Фармак", Україна крап. орал. по 25мл у 

фл.

20 мг/мл №1 3,3 12 2

Ніфедипін (Nifedipine) *  С08СА05 селективні 

антагоністи 

кальцію з 

переважним 

впливом на 

судини; похідні 

дигідропіридину

лікування АГ
БНФ

 (крап.: з метою лікування 

гіпертензивних кризів); хр. стабільна 

стенокардія; вазоспастична стенокардія; 

профілактика стабільної 

стенокардії
БНФ

напруги - як монотерапія або 

в комбінації з β-блокаторами 

(вазоспастична та стабільна стенокардія

перорально - 30 

мг.

ФЕНІГІДИН-

ЗДОРОВ'Я

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я", Україна

табл. у бл. 10мг №10х5 1,11 6 1

2.3.3. Фенілалкіламіни

Верапаміл (Verapamil) * [ВООЗ]  С08DА01 Селективні 

блокатори 

кальцієвих каналів 

з прямими 

ефектами на 

серце, похідні 

фенілалкіламіну

ІХС, включаючи стабільну стенокардію 

напруження; нестабільну стенокардію 

(прогресуюча стенокардія, стенокардія 

спокою); вазоспастичну стенокардію 

(варіантна стенокардія, стенокардія 

Принцметала); постінфарктну стенокардію 

у пацієнтів без СН, якщо не показ

перорально - 0,24 

г., парентерально - 

0,24 г.

ВЕРАПАМІЛ-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. в амп. по 

2мл у конт. чар/уп.

2,5 мг/мл №10х1, 

№5х2

219,65 1 8

2.6. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії

2.6.3. Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори

Гексаметоній 

(Hexamethonium)

С02ВС антиадренергічні 

засоби, 

гангліоблокатори

спазми периферичних судин (ендартеріїт, 

переміжна кульгавість), гіпертонічний криз 

(у т. ч. ускладнений лівошлуночковою 

недостатністю), для контрольованої 

артеріальної гіпотензії. 

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

БЕНЗОГЕКСОНІЙ-

ЗДОРОВ'Я

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я", Україна

р-н д/ін'єк. в амп. по 

1мл у бл.

25 мг/мл №10х1 281,81 4 1

2.8. α –адреноблокатори

2.8.1. Селективні α1-адреноблокатори

Урапідил (Urapidil) С02СА06 гіпотензивні 

засоби. Блокатори 

α-

адренорецепторів

гіпертензивний криз; рефрактерна, тяжка 

або дуже тяжка ступінь АГ; контрольоване 

зниження АТ при його збільшенні під 

час/або після хірургічної операції; АГ . 

перорально - 0,12 

г., парентерально - 

50 мг.

ТАХИБЕН® ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ 

(Відповідальний за випуск 

серії)/СЕНЕКСІ (Виробництво, 

первинне та вторинне 

пакування, контроль якості), 

Австрія/Франція

р-н д/ін'єк. в амп. по 

5мл у кор.

5 мг/мл №5 100,01 29,24/€ 0 8

2.9. Діуретики

2.9.1. Петльові діуретики

Торасемід (Torasemide)  С03СА04 сечогінні 

препарати. 

Високоактивні 

діуретики. Прості 

препарати 

сульфамідів

лікування набряківБНФ і профілактика 

рецидивів набряків та/або випотів, 

спричинених застійною СН, 

захворюваннями нирок або печінки; 

лікування есенціальної гіпертензіїБНФ,   у 

вигляді монотерапії або у комплексній 

терапії з іншими гіпотензивними засобами

перорально - 15 

мг., парентерально 

- 15 мг.

ТОРАДІВ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна табл. у бл. 10мг №10х3 6,07 5 5

Торасемід (Torasemide)  С03СА04 сечогінні 

препарати. 

Високоактивні 

діуретики. Прості 

препарати 

сульфамідів

лікування набряківБНФ і профілактика 

рецидивів набряків та/або випотів, 

спричинених застійною СН, 

захворюваннями нирок або печінки; 

лікування есенціальної гіпертензіїБНФ,   у 

вигляді монотерапії або у комплексній 

терапії з іншими гіпотензивними засобами

перорально - 15 

мг., парентерально 

- 15 мг.

ТОРАДІВ ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (весь 

виробничий процес ГЛЗ, з 

урахуванням випуску серії)/ТОВ 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров`я" (весь виробничий 

процес ГЛЗ, за винятком 

випуску серії), Україна/Україна

р-н д/ін'єк., в амп. по 

4мл у бл.

5 мг/мл №5х1 33,42 5 0

Фуросемід (Furosemide) * 

[ВООЗ]  

С03СА01 високоактивні 

діуретики. 

Препарати 

сульфамідів

набряки
БНФ, ВООЗ 

при хр. застійній СН (якщо 

необхідне лікування із застосуванням 

діуретиків), при г. застійній СН, при 

нефротичному с-мі (якщо необхідне 

лікування із застосуванням діуретиків), при 

захворюваннях печінки (у разі необхідності - 

для доповненн

перорально - 40 

мг., парентерально 

- 40 мг.

ФУРОСЕМІД-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. по 2мл в 

амп. у конт. чар/уп.

10 мг/мл №10х1, 

№5х2

4,17 20 70

2.10. Нітрати

Нітрогліцерин (Glyceryl 

trinitrate) * ** [ВООЗ]   [тільки 

табл. сублінгвальні по 0,3-0,5 

мг]

С01DA02 вазодилататори, 

що 

застосовуються в 

кардіології. 

Органічні нітрати

сильний та тривалий біль ішемічного 

генезу у ділянці серця, асоційований з 

ІМБНФ, ВООЗ,   або нестабільною 

стенокардієюБНФ, ВООЗ; недостатність 

насосної ф-ції серця і набряк легень, 

асоційований з г.ІМБНФ; АГ, пов’язана з 

операцією на відкритому серці т

сублінгвально 2,5 

мг., сублінгвально 

(аерозоль) - 2,5мг, 

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НІТРОГЛІЦЕРИН ТОВ НВФ "МІКРОХІМ", Україна табл. сублінг. у бан. 0,5мг №40 1,06 2 0

Нітрогліцерин (Glyceryl 

trinitrate) * ** [ВООЗ]   [тільки 

табл. сублінгвальні по 0,3-0,5 

мг]

С01DA02 вазодилататори, 

що 

застосовуються в 

кардіології. 

Органічні нітрати

сильний та тривалий біль ішемічного 

генезу у ділянці серця, асоційований з 

ІМБНФ, ВООЗ,   або нестабільною 

стенокардієюБНФ, ВООЗ; недостатність 

насосної ф-ції серця і набряк легень, 

асоційований з г.ІМБНФ; АГ, пов’язана з 

операцією на відкритому серці т

сублінгвально 2,5 

мг., сублінгвально 

(аерозоль) - 2,5мг, 

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НІТРОГЛІЦЕРИН Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дослідний 

завод "ГНЦЛС" (контроль 

якості, випуск серії)/Товариство 

з обмеженою відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії), Україна/Україна

конц. д/р-ну д/інфуз. по 

2мл в амп. у пач.

10 мг/мл №10 195,09 10 3

2.13. Адреноміметичні лікарські засоби

2.13.1. α-, β-адреноміметики

Норепінефрин 

(Norepinephrine)

С01СА03 неглікозидні 

кардіотонічні 

засоби

показаний для невідкладного (негайного) 

відновлення АТ у випадках г. гіпотензії
БНФ

.

парентерально - 6 

мг.

НОРАДРЕНАЛІНУ 

ТАРТРАТ АГЕТАН 2 

МГ/МЛ (БЕЗ 

СУЛЬФІТІВ)

Лабораторія Агетан, Франція конц. д/р-ну д/інфуз. в 

амп. по 8мл у бл.

2 мг/мл №5х2 72,93 32,22/€ 10 0

Епінефрин (Epinephrine) * 

[ВООЗ]  

С01СA24 Неглікозидні 

кардіотонічні 

засоби. 

Адренергічні та 

допамінергічні 

препарати

АР негайного типу
БНФ,ВООЗ

: анафілактичний 

шок, що розвинувся при застосуванні ЛЗ, 

сироваток, переливанні крові, укусах комах 

або при контакті з алергенами; БА - 

купірування нападу; асистолія; зупинка 

серця
БНФ,ВООЗ

; подовження дії місцевих 

анестетиків; AV-

парентерально - 

0,5 мг.

АДРЕНАЛІН-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. в амп. по 

1мл у конт. чар/уп.

1,8 мг/мл №5х2, 

№10х1

1,62 0 1

2.13.2. β1-адреноміметики

Добутамін (Dobutamine) С01СА07 кардіологічні 

засоби. 

Адренергічні та 

допамінергічні 

засоби

СН з низьким серцевим викидом, 

пов’язаної з ІМ, кардіоміопатіями
БНФ

, 

інфекційно-алергічним шоком, 

кардіогенним шоком та операціями на 

серці
 БНФ

. 

парентерально - 

0,5 г.

ДОБУТАМІН 

АДМЕДА

Гаупт Фарма Вюльфінг ГмбХ, 

Німеччина

р-н д/інфуз. по 50мл в 

амп. в кор.

250мг/50м

л

№1 453,3 32,85/€ 16 1

2.14. Антиаритмічні лікарські засоби

2.14.1. Антиаритмічні засоби I класу

2.14.1.1. Клас I В

Лідокаїн (Lidocaine) шлуночкові аритмії
 
(екстрасистолія, 

тахікардія, тріпотіння, фібриляція), у т.ч. в 

г.період ІМ, при імплантації штучного водія 

ритму, глікозидній інтоксикації, наркозі.

парентерально - 3 

г.

ЛІДОКАЇН-

ЗДОРОВ'Я

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я", Україна

р-н д/ін'єк., по 2мл в 

амп. у кор. або бл.

100 мг/мл №10, 

№10х1

73,17 4 1

3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

3.3. Спазмолітичні засоби

3.3.2. Папаверин та його похідні

Дротаверин (Drotaverine) *   

[тільки таблетки, 

супозиторії]

з лікувальною метою при: спазмах гладкої 

мускулатури, пов’язаних із захворюваннями 

біліарного тракту: холецистолітіаз, 

холангіолітіаз, холецистит, 

перихолецистит, холангіт, папіліт; спазмах 

гладкої мускулатури при захворюваннях 

сечового тракту: нефролітіа

перорально - 0,1 г., 

парентерально - 

0,1 г., ректально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НОХШАВЕРИН 

"ОЗ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дослідний 

завод "ГНЦЛС" (контроль 

якості, випуск серії)/Товариство 

з обмеженою відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров’я" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії), Україна/Україна

р-н д/ін'єк. по 2 мл в 

амп. у пач.

20 мг/мл №5 9 6 4

3.3.3. Препарати красавки (беладони) та її похідних

Атропін (Atropine) * [ВООЗ]  А03ВА01 Засоби для 

лікування 

функціональних 

гастроінтестиналь

них розладів. 

Алкалоїди 

красавки 

(беладони), 

третичні аміни. 

Атропін

як симптоматичний засіб при виразковій 

хворобі шлунка та ДПК, пілороспазмі, г. 

панкреатиті, жовчокам'яній хворобі, 

холециститі, спазмах кишечника 
БНФ

, 

сечовивідних шляхів, БА, брадикардії
ВООЗ

, 

внаслідок підвищення тонусу блукаючого 

нерва, для зменшення се

парентерально - 

1,5 мг.

АТРОПІН-

ДАРНИЦЯ®

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. в амп. по 

1мл у конт. чар/уп.

1 мг/мл №5х2 5,78 0 2

3.6. Протиблювотні засоби та лікарські засоби, що усувають нудоту. Антагоністи серотонінових рецепторів

Ондансетрон (Ondansetron) * 

[ВООЗ]  

нудота і блювання, спричинені 

цитотоксичною хіміотерапією та 

променевою терапією 
БНФ

 ; профілактика 

та лікування післяопераційних нудоти і 

блювання
БНФ

.

перорально - 16 

мг., парентерально 

- 16 мг.

ОНДАНСЕТРОН Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна

р-н д/ін'єк. по 4мл в 

амп. у касеті

2 мг/мл №5х1 28,11 0 5

4. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

4.1. Бронходилататори

4.1.3. Ксантини

4.1.3.1. Теофілін

Теофілін (Theophylline) *  R03DA04 засоби для 

системного 

застосування при 

обструктивних 

захворюваннях 

дихальних шляхів. 

Ксантини. 

Теофілін

ХОЗЛ, БА 
БНФ

 , емфізема легень, с-м 

центрального нічного апное, 

бронхообструктивний с-м 
БНФ

 при БА 
БНФ

 , 

бронхіті, емфіземі легень, порушеннях з 

боку дихального центру (нічне 

пароксизмальне апное), «легеневе серце»; 

легенева гіпертензія

перорально - 0,4 г., 

парентерально - 

0,4 г.

ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ'Я Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я", Україна

р-н д/ін'єк. по 5 мл в 

амп. в кор. або бл.

20мг/мл №5х2 17,22 2 2

7. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

7.1. Засоби, що застосовуються для лікування цукрового діабету

7.1.1. Інсуліни

7.1.1.1. Інсуліни та їх аналоги для ін’єкцій короткої тривалості дії

Назва групи за Державним формуляром 

ЛОКАЛЬНИЙ ФОРМУЛЯР 

13 випуск стаціонар на 2021р 



Інсулін людини (Insulin human) 

* [ВООЗ]  

А10АВ01 протидіабетичні 

засоби. Інсуліни та 

аналоги короткої 

дії

ЦД 
ВООЗ

 
БНФ парентерально - 

40 МО

АКТРАПІД® НМ А/Т Ново Нордіск (виробник 

нерозфасованого продукту, 

наповнення в флакони, 

первинна упаковка, контроль 

якості та відповідальний за 

випуск серій кінцевого 

продукту; виробник для 

маркування та упаковки 

флаконів, вторинного 

пакування)/Ново Нордіск 

Продюксьон

р-н д/ін`єк. по 10мл у 

фл.

100 МО/мл №1 11,85 27,74/$ 0 3

7.2. Засоби для лікування гіпоглікемії

Глюкоза (Glucose) *  B05CX01 р-н для в/в 

введення. 

Вуглеводи

гіпоглікемія парентерально - 

не визначена, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ

ГЛЮКОЗА-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. по 20мл в 

амп. у пач.

400мг/мл №10 61,61 5 25

7.4. Засоби для лікування захворювань наднирників

7.4.1. Глюкокортикоїди

Гідрокортизон 

(Hydrocortisone) * [ВООЗ]  

H02AB09 прості препарати 

кортикостероїдів 

для системного 

застосування. 

Глюкокортикоїди

ендокринні порушення - первинна або 

вторинна недостатність кори надниркових 

залоз; г. недостатність кори надниркових 

залоз
ВООЗ,БНФ

; у передопераційному 

періоді, у разі тяжкої травми або 

захворювання, пацієнтам з недостатністю 

кори надниркових залоз 
БНФ

 аб

парентерально - 

30 мг.

ГІДРОКОРТИЗОНУ 

АЦЕТАТ

ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", 

Україна

сусп. д/ін'єк. по 2мл в 

амп. у пач.

25 мг/мл №10 7,2 3 2

Дексаметазон 

(Dexamethasone) * [ВООЗ]  

Н02АВ02 кортикостероїди 

для системного 

застосування

замісна терапія первинної або вторинної 

(гіпофізарної) недостатності надниркових 

залоз (крім г. недостатності надниркових 

залоз, при якій гідрокортизон або кортизон 

є більш придатними, зважаючи на їх більш 

виражений гормональний ефект); г. 

недостатність н

перорально - 1,5 

мг., парентерально 

- 1,5 мг.

ДЕКСАМЕТАЗОН-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. по 1мл в 

амп. у конт. чар/уп.

4мг/мл №5х1 1,24 24 0

7.7. Засоби, що застосовуються для лікування остеопорозу

7.7.1. Патогенетична терапія

7.7.1.5. Препарати кальцію

Кальцію глюконат (Calcium 

gluconate) * [ВООЗ]   [тільки 

таблетки]

А12АА0З препарати кальцію захворювання, що супроводжуються 

гіпокальціємією 
ВООЗ

 
БНФ

 , підвищенням 

проникності клітинних мембран, 

порушенням проведення нервових 

імпульсів у м’язовій тканині; 

гіпопаратиреоз (латентна тетанія 
БНФ

 , 

остеопороз), порушення обміну віт. D 

(рахіт, спазмоф

перорально - 3 г., 

парентерально - 3 

г.

КАЛЬЦІЮ 

ГЛЮКОНАТ-

ЗДОРОВ'Я 

(СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я", Україна

р-н д/ін'єк. по 10мл у 

кор.

100мг/мл №10 18,82 52 40

8. РЕВМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

8.7. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат

8.7.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

8.7.1.1. Похідні оцтової кислоти та споріднені сполуки

Кеторолак (Ketorolac)   [гель] M01AB15 нестероїдні 

протизапальні і 

протиревматичні 

засоби, М02AA - 

нестероїдні 

протизапальні 

засоби, що 

застосовуються 

місцево при 

суглобовому та 

м’язовому болях

купірування болю помірної та сильної 

інтенсивності, включаючи 

післяопераційний біль
БНФ

; гель: 

посттравматичні запалення та біль у 

м’язах, зв’язках, суглобах, пошкодження 

м’яких тканин, розтяжки, вивихи, бурсити, 

тендиніти, епікондиліти; запалення 

синовіал

перорально - 30 

мг., парентерально 

- 30 мг., назально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

МЕДРОЛГІН ФармаВіжн Сан. ве Тідж. А.Ш., 

Туреччина

р-н д/ін'єк. по 1 мл в 

амп. у конт. чар/уп.

30 мг/мл №5х1 14,54 28,67/$ 3 2

8.7.1.3. Оксиками

Мелоксикам (Meloxicam)  M01AC06 нестероїдні 

протизапальні та 

протиревматичні 

засоби

короткотривале симптоматичне лікування 

загострення остеоартрозу 
БНФ

 (в т.ч. у разі 

недостатнього клінічного ефекту 

застосування мелоксикаму в дозі 7,5 

мг/добу - супоз.); довготривале 

симптоматичне лікування РА та 

анкілозивного спондиліту 
БНФ

 , короткотрив

перорально - 15 

мг., парентерально 

- 15 мг., ректально - 

15 мг.

МЕЛОКСИКАМ-

БЕРКАНА

Приватне акціонерне 

товариство "Лекхім-Харків", 

Україна

р-н д/ін`єк. по 1,5мл в 

амп. у бл.

10 мг/мл №5х1 0 1

9. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

9.1. Засоби для застосування у дерматології

9.1.4. Антисептичні та дезинфікуючи засоби. Засоби для очищення шкіри

Повідон йод (Povidone-Iodine) * 

** [ВООЗ]  

D08AG02 антисептичні та 

дезінфікуючі 

засоби

профілактика інфекцій при дрібних порізах 

та саднах
БНФ, ВООЗ

, невеликих опіках і 

незначних хірургічних процедурах, 

лікування грибкових та бактерицидних 

інфекцій шкіри, інфекцій пролежнів і 

трофічних виразок, дезінфекція рук і 

антисептична обробка
ВООЗ

 слиз

зовнішньо - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

БЕТАДИН® ЗАТ Фармацевтичний завод 

ЕГІС, Угорщина

р-н д/зовн. та місц. 

застос. по 120мл, у фл.-

крап. в пач.

0,1 №1 144,96 25,75/$ 4 2

Повідон йод (Povidone-Iodine) * 

** [ВООЗ]  

D08AG02 антисептичні та 

дезінфікуючі 

засоби

профілактика інфекцій при дрібних порізах 

та саднах
БНФ, ВООЗ

, невеликих опіках і 

незначних хірургічних процедурах, 

лікування грибкових та бактерицидних 

інфекцій шкіри, інфекцій пролежнів і 

трофічних виразок, дезінфекція рук і 

антисептична обробка
ВООЗ

 слиз

зовнішньо - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

ЙОД 

ПЕЧАЄВСЬКИЙ

ПрАТ "Технолог", Україна р-н д/зовн. застос. по 

120мл бан. з пр-крап.

0,1 №1 110,6 4 6

Перекис водню (Hydrogen 

peroxide)  **

D08АX01 антисептичні та 

дезінфікуючі 

засоби

для зупинки капілярної кровотечі при 

поверхневому ушкодженні тканин
БНФ

, 

носових кровотечах, для обробки слизової 

оболонки при стоматитах, пародонтитах, 

ангінах, гінекологічних захворюваннях, а 

також при гнійних ранах.

зовнішньо - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

ПЕРЕКИСУ 

ВОДНЮ РОЗЧИН 3 

%

ПрАТ Фармацевтична фабрика 

"Віола", Україна

р-н д/зовн. застос., 

водн. по 100мл, у фл. 

скл.

0,03 №1 5,84 10 10

10. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

10.2. Засоби для місцевої анестезії (місцеві анестетики)

10.2.1. Етери амінобензойної кислоти

Прокаїн (Procaine) N01ВА02 ЛЗ для місцевої 

анестезії

р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: 

місцева та інфільтраційна анестезія, 

лікувальні блокади; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: 

провідникова, епідуральна та спінальна 

анестезія в хірургії, урології, офтальмології, 

стоматології, оториноларингології, блокада 

пери

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НОВОКАЇН Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна

р-н д/інф. по 200мл у 

пл.

0,005 №1 18,86 80 80

10.3. Анальгетичні засоби

10.3.5. Похідні піразолону

Метамізол натрію + 

пітофенон + фенпівериній 

(Metamizole sodium + 

pitofenone + fenpiverinium) **   

[тільки таблетки]

перорально/парен

терально - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

РЕНАЛГАН® Приватне акціонерне 

товариство "Лекхім - Харків", 

Україна

р-н д/ін'єк. по 5мл в 

амп. у бл

500мг/2мг/

0,02мг/мл

№5х1 89,9 3 2

Метамізол натрію 

(Metamizole sodium)  *

N02BB02 аналгетеки та 

антипіретики; 

піразолони

больовий с-м малої і середньої 

інтенсивності різного походження і 

локалізації (головний, зубний біль, опіки, 

біль у післяопераційному періоді, 

дисменорея, артралгії, невралгії, 

радикуліти, біль у м’язах,  суглобах, 

міозити); гіпертермічний с-м, гарячкові с

перорально - 3 г., 

парентерально - 3 

г., ректально - 

дитяча добова 

доза не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

АНАЛЬГІН-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. по 2мл в 

амп. у конт. чар/уп.

500мг/мл №5х2 9,27 11 2

10.5. Кровозамінники та перфузійні розчини

10.5.1. Білкові фракції крові

Розчин альбуміну людини 

(Albumin)

В05АА01 кровозамінники та 

білкові фракції 

плазми крові

відновлення та підтримка об'єму 

циркулюючої крові при наявному дефіциті 

об'єму
БНФ 

та якщо показане застосування 

колоїду; застосування альбуміну або 

штучного колоїду залежатиме від 

клінічного стану пацієнта згідно з 

офіційними рекомендаціями.

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

АЛЬБУМІН-

БІОФАРМА

ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" 

(виробництво, первинне 

пакування; виробництво, 

первинне та вторинне 

пакування, контроль якості, 

випуск серій), Україна

р-н д/інфуз. по 100мл у 

фл.

0,2 №1 1650 10 10

10.5.3. Препарати желатину

Желатин сукцинільований + 

натрію хлорид (Gelatine 

succinate + sodium chloride)

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ГЕЛОФУЗИН Б.Браун Медикал СА, 

Швейцарія

р-н д/інфуз. по 500мл у 

фл.

40г/7,01г/1

000мл

№10 1548,65 28,27/$ 0 1

10.5.4. Препарати гідроксиетильованого крохмалю

Гідроксиетилкрохмаль 

130000/0,4, 130000/0,42 + 

натрію хлорид + калію 

хлорид + кальцію хлорид + 

магнію хлорид + натрію 

ацетат + l-малонова кислота 

(Hydroxyethylstarch 130000/0,4, 

130000/0,42 + sodium chloride + 

potassium chloride + calcium 

chloride + magne

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ТЕТРАСПАН 6 % Б.Браун Мельзунген АГ 

(виробництво, первинна та 

вторинна упаковка, випуск 

серії, контроль серії)/Б.Браун 

Медикал СА (повний цикл 

виробництва), 

Німеччина/Швейцарія

р-н д/інфуз.по 500мл у 

конт.

0,06 №10 2069,1 24,18/$ 0 2

10.5.5. Електроліти

Калію хлорид (Potassium 

chloride) * [ВООЗ]

В05ХА01 р-ни електролітів; 

А12ВА01 - 

мінеральні 

добавки, ЛЗ калію

гіпокаліємія
ВООЗ,БНФ

, зумовлена 

застосуванням салуретиків, нестримним 

блюванням, профузною діареєю, 

хірургічним втручанням; інтоксикація 

серцевими глікозидами; аритмії різного 

походження (пов’язані в основному з 

електролітними порушеннями та 

абсолютною аб

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

КАЛІЮ ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 4 %

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна

р-н д/інфуз. по 50мл у 

пл.

0,04 №1 18,92 5 2

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) * [ВООЗ]  

B05XA03 кровозамінники та 

перфузійні р-ни; р-

ни електролітів

для поповнення нестачі рідини в 

організміВООЗ,БНФ та у комплексі заходів 

інтенсивної терапії; як розчинник інших 

сумісних ЛЗБНФ; місцеве промивання ран, 

слизової оболонки носа , а також катетерів 

і систем для трансфузії.

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НАТРІЮ ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 0,9 %

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна

р-н д/інфуз. по 100мл у 

пл.

0,009 №1 14,46 320 80

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) * [ВООЗ]  

B05XA03 кровозамінники та 

перфузійні р-ни; р-

ни електролітів

для поповнення нестачі рідини в 

організміВООЗ,БНФ та у комплексі заходів 

інтенсивної терапії; як розчинник інших 

сумісних ЛЗБНФ; місцеве промивання ран, 

слизової оболонки носа , а також катетерів 

і систем для трансфузії.

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

НАТРІЮ ХЛОРИДУ 

РОЗЧИН 0,9 %

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна

р-н д/інфуз. по 400мл у 

пл.

0,009 №1 23 240 760

Натрію бікарбонат (Sodium 

bicarbonate) * [ВООЗ]  

B05XA02 Кровозамінники та 

перфузійні 

розчини. Розчини 

електролітів.

некомпенсований метаболічний ацидоз
БНФ 

при інтоксикаціях різної етіології, тяжкому 

перебігу післяопераційного періоду, 

інфекційних захворюваннях, ЦД, під час 

наркозу і в післяопераційному періоді, при 

реанімаційних заходах, пов’язаних із 

зупинкою серця, п

парентерально - 

не визначена, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ

НАТРІЮ 

БІКАРБОНАТ

Приватне акціонерне 

товариство "Інфузія", Україна

р-н д/інфуз. по 200мл у 

пл.

0,04 №1 29,7 0 26

10.6. Розчини для парентерального живлення, перитонеального діалізу та гемофільтрації

10.6.4. Комбіновані розчини

Глюкоза + Натрію хлорид + 

Кальцію хлорид + Магнію 

хлорид + Натрію лактат 

(Glucose + Sodium chloride + 

Calcium chloride + Magnesium 

chloride + Sodium lactate)

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ДІАНІЛ ПД4 З 

ВМІСТОМ 

ГЛЮКОЗИ 1,36 % 

М/ОБ/13,6 МГ/МЛ

Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія р-н д/перит. діалізу по 

2000мл у міш. 

"Віафлекс" PL146-3 з 

ін'єкц. портом та з'єдн., 

або у міш. "ТвінБег" з 

ін’єкц. портом, з'єдн. та 

порож. міш. д/дрен.

0,0136 №5 3290,48 25,88/$ 4700 4149

Глюкоза + Натрію хлорид + 

Кальцію хлорид + Магнію 

хлорид + Натрію лактат 

(Glucose + Sodium chloride + 

Calcium chloride + Magnesium 

chloride + Sodium lactate)

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ДІАНІЛ ПД4 З 

ВМІСТОМ 

ГЛЮКОЗИ 1,36 % 

М/ОБ/13,6 МГ/МЛ

Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія р-н д/перит. діалізу по 

5000мл у міш. 

"Віафлекс" PL146-3 з 

ін'єкц. портом та з'єдн., 

або у міш. "ТвінБег" з 

ін’єкц. портом, з'єдн. та 

порож. міш. д/дрен.

0,0136 №2 834,01 25,88/$ 300 1433

відсутня у реєстрі 

ОВЦ



Глюкоза + Натрію хлорид + 

Кальцію хлорид + Магнію 

хлорид + Натрію лактат 

(Glucose + Sodium chloride + 

Calcium chloride + Magnesium 

chloride + Sodium lactate)

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ДІАНІЛ ПД4 З 

ВМІСТОМ 

ГЛЮКОЗИ 2,27 % 

М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ

Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія р-н д/перит. діалізу по 

2000мл у міш. 

"Віафлекс" PL146-3 з 

ін'єкц. портом та з'єдн., 

або у міш. "ТвінБег" з 

ін’єкц. портом, з'єдн. та 

порож. міш. д/дрен.

0,0227 №5 2031,96 25,88/$ 3700 6110

Глюкоза + Натрію хлорид + 

Кальцію хлорид + Магнію 

хлорид + Натрію лактат 

(Glucose + Sodium chloride + 

Calcium chloride + Magnesium 

chloride + Sodium lactate)

парентерально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ДІАНІЛ ПД4 З 

ВМІСТОМ 

ГЛЮКОЗИ 2,27 % 

М/ОБ / 22,7 МГ/МЛ

Бакстер Хелскеа С.А., Ірландія р-н д/перит. діалізу по 

5000мл у міш. 

"Віафлекс" PL146-3 з 

ін'єкц. портом та з'єдн., 

або у міш. "ТвінБег" з 

ін’єкц. портом, з'єдн. та 

порож. міш. д/дрен.

0,0227 №2 834,01 25,88/$ 300 105

12. УРОЛОГІЯ, АНДРОЛОГІЯ, СЕКСОПАТОЛОГІЯ, НЕФРОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

12.1. Урологія. Лікарські засоби

12.1.9. Засоби для лікування функціональних нейрогенних порушеннь сечовипускання

12.1.9.1. Вегетотропні лікарські засоби

12.1.9.1.2. Холіноміметики

Метоклопрамід 

(Metoclopramide) * [ВООЗ]  

А03FA01 стимулятори 

перистальтики 

(пропульсанти)

дорослим: запобігання нудоти і блювання, 

спричинених радіотерапією
БНФ,

 
ВООЗ 

, 

відстроченої нудоти і блювання, 

спричинених хіміотерапією
БНФ,

 
ВООЗ

 , а 

також для симптоматичного лікування 

нудоти і блювання
ВООЗ, БНФ

, включаючи 

пов'язані з г. мігренню 
БНФ, ВОО

перорально - 30 

мг., парентерально 

- 30 мг.

МЕТОКЛОПРАМІДУ 

ГІДРОХЛОРИД

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна

р-н д/ін'єк. в амп. по 

2мл у касеті

5 мг/мл №5х2 10,87 10 1

12.3. Нефрологія. Лікарські засоби

12.3.2. Антикоагулянти

12.3.2.1. Антикоагулянти прямої дії

Еноксапарин (Enoxaparin) * 

[ВООЗ]  

B01AB05 антитромботичні 

засоби. Група 

гепарину

профілактика венозної тромбоемболії при 

хірургічних втручаннях, які 

супроводжуються помірним та високим 

тромбогенним ризиком 
БНФ

 ; профілактика 

тромбозу глибоких вен у пацієнтів 
БНФ

 , які 

перебувають на постільному режимі у 

зв’язку із г.терапевтичними зах

парентерально - 2 

тис ОД (анти-Ха)

ЕНОКСАПАРИН-

ФАРМЕКС

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна р-н д/ін'єк. у шпр. по 

0,4мл, в конт. чар/уп. 

або бл.

10000МО 

анти-

Ха/мл

№1х1 64,44 0 1

12.3.2.4. Антикоагулянти непрямої дії

12.3.2.4.1. Похідні кумаринів

Варфарин (Warfarin) * [ВООЗ]  В01АА03 антитромботичні 

засоби. 

Антагоністи 

вітаміну К

лікування і профілактика тромбозів 

глибоких вен і емболії легеневої артерії 
ВООЗ,БНФ

; вторинна профілактика ІМ і 

профілактика тромбоемболічних 

ускладнень (інсульт або системна емболія) 

після ІМ; профілактика тромбоемболічних 

ускладнень у пацієнтів з фібри

перорально - 7,5 

мг.

ВАРФАРИН-ФС ТОВ "Фарма Старт", Україна табл. у бл. 2,5мг №10х10 2,08 2 0

12.3.4. Спазмолітики

12.3.4.1. Синтетичні спазмалітики та антихолінергічні засоби

Дротаверин (Drotaverine) *   

[тільки таблетки, 

супозиторії]

з лікувальною метою при: спазмах гладкої 

мускулатури, пов’язаних із захворюваннями 

біліарного тракту: холецистолітіаз, 

холангіолітіаз, холецистит, 

перихолецистит, холангіт, папіліт; спазмах 

гладкої мускулатури при захворюваннях 

сечового тракту: нефролітіа

перорально - 0,1 г., 

парентерально - 

0,1 г., ректально - 

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

ДРОТАВЕРИН ПАТ "Київмедпрепарат", 

Україна

табл. у бл. 40мг №10х1 2,2 3 2

12.3.7. Кортикостероїди для системного застосування

Преднізолон (Prednisolone) * 

[ВООЗ]  

H02AB06 кортикостероїди 

для системного 

застосування. 

Глюкокортикоїди

ревматична пропасниця, ревматичний 

кардит, мала хорея, системні 

захворювання сполучної тканини 
ВООЗ

 
БНФ 

(СЧВ, склеродермія, вузликовий 

періартеріїт, дерматоміозит 
БНФ

 ), 

розсіяний склероз, г. і хр.запальні 

захворювання суглобів 
ВООЗ

 
БНФ

 (РА 
БНФ

 , 

ювенільн

перорально - 10 

мг., парентерально 

- 10 мг.

ПРЕДНІЗОЛОН-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

р-н д/ін'єк. по 1мл в 

амп. у конт. чар/уп.

30мг/мл №3 5,15 15 5

12.3.10. Лікарські засоби, що нормалізують процеси у стінці судин

12.3.10.3. Ангіопротектори

Етамзилат (Etamsylate)  B02BX01 антигеморагічні 

засоби. Інші 

гемостатичні 

засоби для 

системного 

застосування

профілактика і контроль крововиливів у 

поверхневих і внутрішніх капілярах різної 

етіології, особливо якщо кровотеча 

зумовлена ураженням ендотелію, зокрема: 

профілактика та лікування кровотеч під час 

та після хірургічних операцій в 

отоларингології, гінекол

перорально\парен

терально - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

ЕТАМЗИЛАТ Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дослідний 

завод "ГНЦЛС" (контроль 

якості, випуск серії)/Товариство 

з обмеженою відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії), Україна/Україна

р-н д/ін'єк. по 2мл в 

амп. у пач.та бл.

0,125 №10х1, 

№5х2

42,59 20 24

12.3.12. Антианемічні засоби

12.3.12.1. Еритропоетини

Метокси поліетилен гліколь-

епоетину бета (Methoxy 

polyethylene glycol-epoetin 

beta)

В03ХА03 інші антианемічні 

засоби

симптоматична анемія, пов'язана з хр. 

хворобою нирок(ХХН).
БНФ

.

парентерально - 4 

мкг.

МИРЦЕРА® Рош Діагностикс ГмбХ 

(виробництво нерозфасованої 

продукції, первинне пакування, 

вторинне пакування, 

випробування контролю якості 

(за винятком випробування 

методом біологічного аналізу 

"Активність in vivo, на 

нормоцитемічній миші" для 

дослідження стабільно

р-н д/ін'єк. у шпр. з 

голк.д/ін'єк.

50мкг/0,3м

л

№1 145,54 26,86/$ 316 669

13. ГЕМАТОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

13.7. Гемостатичні засоби

13.7.4. Інгібітори фібринолізу

13.7.4.1. Амінокислоти

Кислота транексамова 

(Tranexamic acid) * [ВООЗ]  

B02AA02 антигеморагічні 

засоби, 

антифібринолітичн

і амінокислоти. 

Інгібітори 

фібринолізу

кровотеча 
БНФ

 або ризик кровотечі при 

посиленні фібринолізу як генералізованого 
БНФ

 (кровотеча під час операції на 

передміхуровій залозі і в післяопераційний 

період, геморагічні ускладнення 

фібринолітичної терапії), так і місцевого 
БНФ

 (маткова, шлунково-

перорально - 2 г., 

парентерально - 2 

г.

ГЕМОТРАН® АТ "Фармак", Україна р-н д/ін'єк. по 5мл в 

амп. у бл.

100мг/мл №5х1 58,64 10 0

13.8. Антитромботичні засоби

13.8.1. Антикоагулянти

13.8.1.2. Нефракціонований гепарин

Гепарин (Heparin) * [ВООЗ] 

[гель]

В01АВ01 антитромботичні 

засоби

профілактика та лікування 

тромбоемболічних захворюваньВООЗ,БНФ 

та їх ускладнень (г. коронарний 

синдромБНФ,  , тромбози та емболії 

магістральних венВООЗ,БНФ та артерій, 

судин мозку, очей, І фаза с-му 

дисемінованого внутрішньосудинного 

згортання, постійна

парентерально - 

10 тис ОД.

ГЕПАРИН-

ФАРМЕКС

ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП", Україна р-н д/ін'єк. по 5мл у фл. 

в конт. чар/уп

5000МО/м

л

№5х1 47,84 418 1138

15. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

15.4. Мідріатичні та циклоплегічні засоби

15.4.2. Адреноміметики

Фенілефрин (Phenylephrine) S01FB01 засоби, що 

застосовуються в 

офтальмології. 

Мідріатичні і 

циклоплегічні 

засоби

іридоцикліт, передній увеїт (з метою 

лікування та профілактики виникнення 

задніх синехій та зменшення ексудації з 

райдужної оболонки ока); діагностичне 

розширення зіниці під час офтальмоскопії 

або інші діагностичні процедури, необхідні 

для визначення стан

не визначено, 

вказана ціна 

упаковки, заявлена 

в реєстрі ОВЦ.

МЕЗАТОН Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Дослідний 

завод "ГНЦЛС" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії)/Товариство з 

обмеженою відповідальністю 

"ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії), Україна/Україна

крап. оч. по 5мл у фл.-

крап.

25мг/мл №1 78,57 0 2

17. ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ

17.2. Антибактеріальні засоби

17.2.1. β-лактамні антибіотики

17.2.1.2. Цефалоспорини

Цефтриаксон (Ceftriaxone) * 

[ВООЗ]  

J01DD04 АБЗ для 

системного 

застосування; інші 

β-лактамні а/б; 

цефалоспорини III 

покоління

наступні інфекції у дорослих і дітей, у т.ч. 

доношених новонароджених (від 

народження): бактеріальний менінгіт БНФ 

ВООЗ; позалікарняна, госпітальна 

пневмонія ВООЗ, БНФ; г. середній отит  ; 

внутрішньочеревні інфекції БНФ ВООЗ; 

ускладнені інфекції сечовив

парентерально - 2 

г.

ЦЕФТРІАКСОН-

БХФЗ

Публічне акціонерне 

товариство "Науково-

виробничий центр 

"Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод", 

Україна

пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. 

в пач.

1000мг №1 31,76 20 30

Цефотаксим (Cefotaxime) * 

[ВООЗ]

J01DD01 протимікробні ЛЗ 

для системного 

застосування; β-

лактамні а/б; 

цефалоспорини ІІІ 

покоління

інфекції, спричинені чутливими до дії ЛЗ 

м/о 
БНФ

 :бактеріальна пневмонія (не діє 

проти бактерій, що викликають атипову 

пневмонію, або проти різних інших 

бактеріальних штамів, які можуть 

викликати атипову пневмонію, включаючи 

P. aeruginosa), ускладнені інф

парентерально - 4 

г.

ЦЕФОТАКСИМ-

ДАРНИЦЯ

ПрАТ "Фармацевтична фірма 

"Дарниця", Україна

пор. д/р-ну д/ін'єк. у фл. 

в конт. чар/уп.

1г №5х1 59,39 10 0

17.2. Антибактеріальні засоби

17.2.11. Хінолони

Моксифлоксацин 

(Moxifloxacin) * [ВООЗ]

J01MA14 протимікробні ЛЗ 

для системного 

застосування; АБЗ 

групи хінолонів

негоспітальна пневмонія, ускладнені 

інфекційні захворювання шкіри та 

підшкірних тканин 
БНФ

; г. бактеріальний 

синусит, загострення хр. бронхіту 
БНФ

; 

запальні захворювання органів малого 

таза помірного та середнього ступеня 
БНФ

(інфекційне ураження верхнього

перорально - 0.4 г., 

парентерально - 

0.4 г.

МОКСИМАК Дочірнє підприємство 

"Фарматрейд", Україна

р-н д/інфуз. по 250мл у 

конт.

400мг/250

мл

№1 580 0 5

29. Додаток 8. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ

29.2. Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат

29.2.1. Протизапальні та протиревматичні засоби

29.2.1.1. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби

29.2.1.1.3. Похідні пропіонової кислоти

Декскетопрофен 

(Dexketoprofen)  

M01AE17 Нестероїдні 

протизапальні та 

протиревматичні 

засоби. Похідні 

пропіонової 

кислоти

гран. для орал. р-ну та табл.: 

симптоматична терапія болю легкого та 

помірного ступеня м’язово-скелетний біль, 

болісні менструації (дисменорея), зубний 

біль; р-н для ін’єк.: симптоматичне 

лікування гострого болю середньої та 

високої інтенсивності при післ

перорально - 75 

мг., парентерально 

- 75 мг.

ДЕ-СПАН® Товариство з обмеженою 

відповідальністю Науково-

виробнича фірма "МІКРОХІМ" 

(відповідальний за 

виробництво та 

контроль/випробування серії, 

включаючи випуск 

серії)/Приватне акціонерне 

товариство "Лекхім-Харків" 

(відповідальний за 

виробництво та контроль/вип

р-н д/ін'єк. по 2мл в 

амп. у касеті

25 мг/мл №5х2 42,15 2 3

29.5. Засоби, що діють на респіраторну систему

29.5.1. Антигістамінні засоби для системного застосування

29.5.1.1. Аміноалкілові ефіри

Дифенгідрамін 

(Diphenhydramine)

R06AA02 антигістамінні 

засоби для 

системного 

застосування. 

Аміноалкілові 

ефіри

анафілактичний шок, кропив’янка, сінна 

гарячка, сироваткова хвороба, 

геморагічний васкуліт (капіляротоксикоз), 

поліморфна ексудативна еритема, набряк 

Квінке, сверблячі дерматози, свербіж, 

алергічний кон’юнктивіт та алергічні 

захворювання очей; АР, пов’яза

перорально\парен

терально - не 

визначено, вказана 

ціна упаковки, 

заявлена в реєстрі 

ОВЦ.

ДИМЕДРОЛ Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Харківське 

фармацевтичне підприємство 

"Здоров'я народу" (всі стадії 

виробництва, контроль якості, 

випуск серії)/Товариство з 

обмеженою відповідальністю 

"Фармацевтична компанія 

"Здоров'я" (всі стадії 

виробництва, ко

р-н д/ін'єк. по 1мл в 

амп. у кор.

10 мг/мл №10 21,76 5 0


