WYBRANE LEKI
ZAREJESTROWANE W UKRAINIE

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

5-НОК®

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою нітроксолін

nitroxoline

tabletki powlekane

5-ФТОРУРАЦИЛ „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування флуороурацил
розчину для інфузій

fluorouracil

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

6-МЕТИЛУРАЦИЛ

Кристалічний порошок
(субстанція)

метилурацил

methyluracil

proszek krystaliczny

6-МЕТИЛУРАЦИЛ

Порошок (субстанція)

метилурацил

methyluracil

proszek

DL-АЛЬФА-ТОКОФЕРИЛ
АЦЕТАТ

Рідина масляниста
(субстанція)

токоферол

tocopherol

ciecz oleista

D-ГЛЮКОЗАМІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

глюкозамін

glucosamine

proszek

L- АРГІНІН

Порошок (субстанція)

аргініну гідрохлорид

arginine hydrochloride

proszek

L-АСПАРАГІНОВА КИСЛОТА

Порошок (субстанція)

аспарагінова кислота

aspartic acid

proszek

L-ГІСТИДИН

Порошок (субстанція)

l-histidine

L-histidine

proszek

L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ®

Порошок (субстанція)

лізин

lysine

proszek

L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ®

Розчин для ін’єкцій

лізин

lysine

roztwór do wstrzykiwań

L-ТИРОКСИН 100
БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ТИРОКСИН 125
БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ТИРОКСИН 150
БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ТИРОКСИН-ФАРМАК®

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

L-ЦЕТ®

Сироп

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

syrop

L-ЦЕТ®

Таблетки, вкриті оболонкою левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

N-МЕТИЛГЛЮКАМІН

Порошок (субстанція)

N-метилглюкамін

n-methylglucamine

proszek

АБАКАВІРУ СУЛЬФАТ

Розчин оральний

абакавір

abacavir

roztwór doustny

АБАКТАЛ®

Концентрат для приготування пефлоксацин
розчину для інфузій

pefloxacin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

АБАКТАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пефлоксацин

pefloxacin

tabletki powlekane

АБИКЛАВ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АБИПИМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АБИФЛОКС®

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АБИФЛОКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

АБІКСА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мемантину гідрохлорид

memantine hydrochloridetabletki powlekane

АБІТАКСЕЛ

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

АБІЦЕФ ФАРМЮНІОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АБРОЛ®

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АБРОЛ®

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АБРОЛ® SR

Таблетки пролонгованої дії

амброксол

ambroxol

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

АБ’ЮФЕН

Таблетки

бета-аланін

beta-alanine

tabletki

АВАМІС™

Спрей назальний

флютиказону фуроат

fluticasone furoate

spray do nosa

АВЕЛОКС®

Розчин для інфузій

моксифлоксацин

moxifloxacin

roztwór do wlewów

АВЕЛОКС®

Таблетки, вкриті оболонкою моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

АВІОПЛАНТ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

АВІСАН

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

АВОДАРТ

Капсули м`які

дутастерид

dutasteride

kapsułki miękkie

АВОНЕКС®

Розчин для ін’єкцій

інтерферон бета-1а

interferon beta-1a

roztwór do wstrzykiwań

АГАПУРИН®

Таблетки, вкриті оболонкою пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki powlekane

АГАПУРИН® СР 400

Таблетки, вкриті оболонкою, пентоксифілін
пролонгованої дії

pentoxifylline

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

АГАПУРИН® СР 600

Таблетки, вкриті оболонкою, пентоксифілін
пролонгованої дії

pentoxifylline

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

АГЕН® 10

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АГЕН® 5

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АГІСТАМ

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

АДАМАКС-100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

АДАМАКС-50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

АДАПТОЛ®

Капсули

мебікар

mebicar

kapsułki

АДАПТОЛ®

Таблетки

мебікар

mebicar

tabletki

АДВАГРАФ®

Капсули пролонгованої дії

такролімус

tacrolimus

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

АДВАНТАН®

Емульсія нашкірна

метилпреднізолон

methylprednisolone

emulsja na skórę

АДВАНТАН®

Жирна мазь

метилпреднізолон

methylprednisolone

tłusta maść

АДВАНТАН®

Крем

метилпреднізолон

methylprednisolone

krem

АДВАНТАН®

Мазь

метилпреднізолон

methylprednisolone

maść

АДВОКАРД®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

АДЕНОЗИН

Кристалічний порошок
(субстанція)

аденозин

adenosine

proszek krystaliczny

АДЕНОЗИН ТРИФОСФАТУ
ДИНАТРІЄВА СІЛЬ

Порошок (субстанція)

аденозин

adenosine

proszek

АДЕНОРМ

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АДЕНОСТЕРИД-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фінастерид

finasteride

tabletki powlekane

АДЕНУРІК® 120МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фебуксостат

febuxostat

tabletki powlekane

АДЖИВІТА®

Капсули м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki miękkie

АДЖИСЕПТ® З ЕВКАЛІПТОМ Пастилки для смоктання
ТА МЕНТОЛОМ

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

АДЖИСЕПТ® З МЕДОМ ТА
ЛИМОНОМ

Пастилки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

АДЖИСЕПТ® ЗІ СМАКОМ
АПЕЛЬСИНА

Пастилки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

АДЖИСЕПТ® ЗІ СМАКОМ
ЛИМОНА

Пастилки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

АДЖИСЕПТ® ЗІ СМАКОМ
ПОЛУНИЦІ

Пастилки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

АДЖИСЕПТ® КЛАСИЧНІ

Пастилки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

pastylki do ssania

А-ДІСТОН

Краплі для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do stosowania
doustnego

АДП-Біолік

Суспензія для ін’єкцій

дифтерійний токсоїд +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid +
tetanus toxoid

zawiesina do
wstrzykiwań

АДП-М-БІОЛІК

Суспензія для ін’єкцій

дифтерійний токсоїд +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid +
tetanus toxoid

zawiesina do
wstrzykiwań

АДРЕНАЛІН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

епінефрин

epinephrine

roztwór do wstrzykiwań

АДРИБЛАСТИН
ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

доксорубіцин

doxorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

АДРОСАЛ
ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

Порошок ліофілізований для доксорубіцин
розчину для інфузій

doxorubicin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

АЕВІТ®

Капсули м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki miękkie

АЕКОЛ

Розчин олійний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór olejowy

АЕРОФІЛІН®

Таблетки

доксофілін

doxofylline

tabletki

АЕРТАЛ®

Порошок для оральної
суспензії

ацеклофенак

aceclofenac

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

АЕРТАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацеклофенак

aceclofenac

tabletki powlekane

АЕСЦИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

насіння кінського каштану hippocastani semen

АЗАКС®

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗАЛЕПТОЛ

Таблетки

клозапін

clozapine

tabletki

АЗАПІН

Таблетки

клозапін

clozapine

tabletki

АЗЕЛАЇНОВА КИСЛОТА
МІКРОНІЗОВАНА

Порошок (субстанція)

азелаїнова кислота

azelaic acid

proszek

АЗИКЛАР 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

АЗИКЛАР 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

АЗИМЕД®

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИМЕД®

Порошок для оральної
суспензії

азитроміцин

azithromycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej
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tabletki powlekane

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЗИМЕД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИПОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРО САНДОЗ®

Порошок (субстанція)

азитроміцин

azithromycin

proszek

АЗИТРО САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОКС® 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОКС® 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМАКС

Порошок для оральної
суспензії

азитроміцин

azithromycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

АЗИТРОМАКС

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИТРОМІЦИН

Порошок (субстанція)

азитроміцин

azithromycin

proszek

АЗИТРОМІЦИН 1000

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН ГРІНДЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИТРОМІЦИН-ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗИТРОМІЦИН-КР

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИТРОМІЦИН-КР

Порошок гранульований для азитроміцин
оральної суспензії

azithromycin

proszek granulowany do
przygotowania zawiesiny
doustnej

АЗИТРОМІЦИНУ ДИГІДРАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

азитроміцин

azithromycin

proszek krystaliczny

АЗИЦИН®

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

АЗИЦИН®

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

АЗІ-АТОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин + езетиміб

atorvastatin + ezetimibe tabletki powlekane

АЗІЛЕКТ

Таблетки

разагілін

rasagiline

tabletki

АЗОМЕКС

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АЗОМЕКС Н

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

АЗОПТ®

Краплі очні

бринзоламід

brinzolamide

krople do oczu

АЗОТУ ЗАКИС

Газ

азоту закис

nitrous oxide

gaz

АЙДРІНК®

Порошок для орального
розчину

парацетамол +
фенілефрин

paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЙЛІЯ®

Розчин для ін’єкцій

афліберсепт

aflibercept

roztwór do wstrzykiwań

АЙРА-САНОВЕЛЬ

Таблетки

кандесартан

candesartan

tabletki

АІРТЕК

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + aerozol do inhalacji,
сальметерол
salmeterol
dawkowany
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЇРУ КОРЕНЕВИЩА

Кореневища (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

АКАРД

Таблетки кишковорозчинні

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki dojelitowe

холекальциферол

colecalciferol

roztwór wodny do
stosowania doustnego

terpine hydrate

proszek

АКВАДЕТРИМ® ВІТАМІН D3 Розчин водний для
перорального застосування
АКВАТЕРПІН

Порошок (субстанція)

терпінгідрат

АКДП-Біолік

Суспензія для ін’єкцій

інші бактеріальні вакцини other bacterial vaccines zawiesina do
wstrzykiwań

АККУЗИД® 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
квінаприл

hydrochlorothiazide +
quinapril

tabletki powlekane

АККУЗИД® 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
квінаприл

hydrochlorothiazide +
quinapril

tabletki powlekane

АККУПРО®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

квінаприл

quinapril

tabletki powlekane

АКЛАСТА

Розчин для інфузій

золедронова кислота

zoledronic acid

roztwór do wlewów

АКНЕСТОП

Крем

азелаїнова кислота

azelaic acid

krem

АКСЕТИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АКСЕФ®

Таблетки, вкриті оболонкою цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

АКТИЛІЗЕ®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

альтеплаза

alteplase

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

АКТИФЕРИН

Капсули м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki miękkie

АКТИФЕРИН

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

АКТИФЕРИН

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

АКТОВЕГІН

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

АКТОВЕГІН

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

АКТОВЕГІН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

АКТРАПІД® НМ

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ®

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

АКУРИТ-3

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

АКУРИТ-4

Таблетки, вкриті оболонкою етамбутол + ізоніазид + ethambutol + isoniazid tabletki powlekane
піразинамід + рифампіцин+ pyrazinamide +
rifampicin

АКУТЄР-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід

indapamide

tabletki powlekane

АЛАДИН®

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АЛАЙ®

Капсули тверді

орлістат

orlistat

kapsułki twarde

АЛАКТИН

Таблетки

каберголін

cabergoline

tabletki

АЛВЕНТА®

Капсули пролонгованої дії

венлафаксин

venlafaxine

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

АЛВОПЕНЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АЛВОТІНІБ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

АЛДАРА

Крем

іміквімод

imiquimod

krem

АЛДІЗЕМ

Таблетки

дилтіазем

diltiazem

tabletki

АЛЕКСАН®

Розчин для ін’єкцій

цитарабін

cytarabine

roztwór do wstrzykiwań

АЛЕНДОН-10

Таблетки

натрію алендронат

alendronate sodium

tabletki

АЛЕНДОН-70

Таблетки

натрію алендронат

alendronate sodium

tabletki
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЛЕРГІНОЛ ПЛЮС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левоцитиризину
дигідрохлорид +
монтелукаст

levocetirizine
dihydrochloride +
montelukast

tabletki powlekane

АЛЕРГОДИЛ®

Краплі очні

азеластин

azelastine

krople do oczu

АЛЕРГОДИЛ®

Спрей назальний

азеластин

azelastine

spray do nosa

АЛЕРГОКРОМ

Краплі очні

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

krople do oczu

АЛЕРЗИН

Краплі оральні

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

krople doustne

АЛЕРЗИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

АЛЕРІК

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

АЛЕРОН

Таблетки, вкриті оболонкою левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

АЛЕРОН НЕО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

АЛЕРСІС

Розчин оральний

дезлоратадин

desloratadine

roztwór doustny

АЛЄНДРА®

Таблетки

натрію алендронат

alendronate sodium

tabletki

АЛЗЕПІЛ

Таблетки, вкриті оболонкою донепезил

donepezil

tabletki powlekane

АЛІМТА

Ліофілізат для розчину для
інфузій

пеметрексед

pemetrexed

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

АЛІТ

Таблетки розчинні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki rozpuszczalne

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР®

Таблетки шипучі

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ лимонна кислота +
citric acid + sodium
натрію бікарбонат
bicarbonate

tabletki musujące

АЛКЕРАН™

Порошок для розчину для
ін’єкцій

мелфалан

melphalan

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АЛКЕРАН™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мелфалан

melphalan

tabletki powlekane

АЛЛЕГРА® 120 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою фексофенадин

fexofenadine

tabletki powlekane

АЛЛЕГРА® 180 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою фексофенадин

fexofenadine

tabletki powlekane

АЛЛЕРТЕК®

Таблетки, вкриті оболонкою цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

АЛЛЕСТА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

АЛЛОТОН™

Розчин нашкірний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do stosowania
na skórę

АЛМАГЕЛЬ®

Суспензія оральна

алюмінію гідрохлорид + aluminium hydroxide + zawiesina doustna
магнію гідроксид + магнію magnesium hydroxide +
оксид
magnesium oxide

АЛМАГЕЛЬ® А

Суспензія оральна

preparat złożony

АЛМАГЕЛЬ® НЕО

Суспензія для перорального алюмінію гідрохлорид
застосування
+ магнію гідроксид +
симетикон

aluminium hydroxide + zawiesina do stosowania
magnesium hydroxide + doustnego
simeticone

АЛМАГЕЛЬ® Т

Таблетки

магалдрат

magaldrate

tabletki

АЛМІРАЛ

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

АЛОЕ ЕКСТРАКТ

Екстракт рідкий для ін’єкцій preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki do
wstrzyknięć

АЛОЕ ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ-ДАРНИЦЯ

Екстракт рідкий для ін’єкцій preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki do
wstrzyknięć

АЛОКІН-АЛЬФА

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

alloferon

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

алоферон
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preparat złożony

zawiesina doustna

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЛОПУРИНОЛ

Порошок (субстанція)

алопуринол

allopurinol

proszek

АЛОПУРИНОЛ

Таблетки

алопуринол

allopurinol

tabletki

АЛОПУРИНОЛ САНДОЗ®

Таблетки

алопуринол

allopurinol

tabletki

АЛОПУРИНОЛ-ЛУГАЛ

Таблетки

алопуринол

allopurinol

tabletki

АЛОРА®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

АЛОРА®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АЛОРОМ

Лінімент

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mazidło

АЛОТЕНДИН

Таблетки

амлодипін + бісопролол

amlodipine + bisoprolol tabletki

АЛОХОЛ

Таблетки вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АЛОХОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АЛПРОСТАН®

Концентрат для приготування алпростадил
розчину для інфузій

alprostadil

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

АЛТЕАНА

Суспензія для ін’єкцій

правцевий токсоїд

tetanus toxoid

zawiesina do
wstrzykiwań

АЛТЕЙКА

Сироп

алтеї корінь

althaeae radix

syrop

АЛТЕЙКА

Таблетки жувальні

алтеї корінь

althaeae radix

tabletki do żucia

АЛТЕЙКА®

Сироп

алтеї корінь

althaeae radix

syrop

АЛТЕЙНОГО КОРЕНЯ
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

АЛТЕЙНОГО КОРЕНЯ
ЕКСТРАКТ СУХИЙ (4:1)

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

АЛТЕЇ КОРЕНІ

Корені (субстанція)

алтеї корінь

althaeae radix

korzeń

АЛТЕЇ КОРЕНЯ ЕКСТРАКТ

Порошок (субстанція)

алтеї корінь

althaeae radix

proszek

АЛТЕЇ КОРЕНЯ ЕКСТРАКТ
СУХИЙ

Порошок (субстанція)

алтеї корінь

althaeae radix

proszek

АЛТЕМІКС

Сироп

алтеї корінь

althaeae radix

syrop

АЛУВІА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лопінавір + ритонавір

lopinavir + ritonavir

tabletki powlekane

АЛФЛУТОП

Розчин для ін’єкцій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do wstrzykiwań

АЛЬБЕЛА®

Таблетки

альбендазол

albendazole

tabletki

АЛЬБЕНДАЗОЛ

Порошок мікронізований

альбендазол

albendazole

proszek mikronizowany

АЛЬБЕНЗОЛ

Таблетки жувальні

альбендазол

albendazole

tabletki do żucia

АЛЬБУНОРМ 20 %

Розчин для інфузій

афлубін

albumin

roztwór do wlewów

АЛЬБУНОРМ 25 %

Розчин для інфузій

афлубін

albumin

roztwór do wlewów

АЛЬГЕРІКА

Капсули тверді

прегабалін

pregabalin

kapsułki twarde

АЛЬГОЗАН®

Гель

preparat ziołowy

preparat ziołowy

żel

АЛЬГОФІН

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

АЛЬДАЗОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

альбендазол

albendazole

tabletki powlekane

АЛЬДУРАЗИМ®

Концентрат для приготування ларонідаза
розчину для інфузій

laronidase

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

АЛЬКА-ПРИМ®

Таблетки шипучі

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ амінооцтова кислота
aminoacetic acid

tabletki musujące

АЛЬМЕР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

донепезил

donepezil

tabletki powlekane

АЛЬТАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЛЬТАНОВА МАЗЬ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

АЛЬТАРГО™

Мазь

ретапамулін

retapamulin

maść

АЛЬФА Д3-ТЕВА

Капсули м`які

альфакальцидол

alfacalcidol

kapsułki miękkie

АЛЬФА НОРМІКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рифаксимін

rifaximin

tabletki powlekane

АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА
(ТІОКТОВА КИСЛОТА)

Порошок (субстанція)

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

proszek

АЛЬФА-ЛІПОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

tabletki powlekane

АЛЬФАПЕГ® - С
Ліофілізат для розчину для
ПЕГІНТЕРОФЕРОН АЛЬФА-2b ін’єкцій

пегінтерферон альфа-2b peginterferon alfa-2b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АЛЬФАРЕКІН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

інтерферон альфа-2b

interferon alfa-2b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АЛЬФАРОНА

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

інтерферон альфа-2b

interferon alfa-2b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АЛЬФАТАМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тамсулозин

tamsulosin

tabletki powlekane

токоферол

tocopherol

roztwór olejowy doustny

АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТ Розчин олійний оральний
(ВІТАМІН Е)
АЛЬФОРТ ДЕКСА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

декскетопрофен

dexketoprofen

tabletki powlekane

АЛЬЦИЗОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМАНТАДИНУ СУЛЬФАТ

Порошок (субстанція)

амантадин

amantadine

proszek

АМАНТИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амантадин

amantadine

tabletki powlekane

АМАПІН-Л

Таблетки

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki

АМАРИЛ®

Таблетки

глімепірид

tabletki

АМАРИЛ® М 2 МГ/500 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою глімепірид + метформін glimepiride + metformin tabletki powlekane

АМАРИЛ® М СР

Таблетки, вкриті оболонкою, глімепірид + метформін glimepiride + metformin tabletki powlekane
пролонгованої дії
o przedłużonym
uwalnianiu

АМБРОБЕНЕ

Капсули пролонгованої дії
тверді

амброксол

ambroxol

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

АМБРОБЕНЕ

Розчин оральний

амброксол

ambroxol

roztwór doustny

АМБРОБЕНЕ

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОБЕНЕ

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛ

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛ 15

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ 30

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ ЕКСТРА

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛ-ВІШФА

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ’Я

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВ’Я
ФОРТЕ

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

АМБРОКСОЛ-КВ

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki
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glimepiride

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Амброксол-Тева

Капсули пролонгованої дії
тверді

амброксол

ambroxol

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

АМБРОКСОЛ-ТЕВА

Розчин оральний

амброксол

ambroxol

roztwór doustny

АМБРОКСОЛ-ТЕВА

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

Амброксол-Тева

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД Кристалічний порошок
(субстанція)

амброксол

ambroxol

proszek krystaliczny

АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

амброксол

ambroxol

proszek

АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок кристалічний
(субстанція)

амброксол

ambroxol

proszek krystaliczny

АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОКСОЛУ ГІДРОХЛОРИД Пелети з пролонгованим
75 МГ
вивільненням

амброксол

ambroxol

peletki o przedłużonym
uwalnianiu

АМБРОСАН®

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

АМБРОТАРД 75

Капсули пролонгованої дії

амброксол

ambroxol

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

АМВАСТАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АМЕРТИЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

АМІАК

Розчин для зовнішнього
застосування

амоній

ammonium

roztwór do stosowania
zewnętrznego

АМІАКУ РОЗЧИН

Розчин для зовнішнього
застосування

амоній

ammonium

roztwór do stosowania
zewnętrznego

АМІАКУ РОЗЧИН 10 %

Розчин для зовнішнього
застосування

амоній

ammonium

roztwór do stosowania
zewnętrznego

АМІБІОТІК

Розчин для ін’єкцій

амікацин

amikacin

roztwór do wstrzykiwań

АМІГРЕН

Капсули

суматриптан

sumatriptan

kapsułki

АМІДАРОН

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

АМІЗОН®

Порошок (субстанція)

енісаміуму йодид

enisamium iodide

proszek

АМІЗОН®

Таблетки, вкриті оболонкою енісаміуму йодид

enisamium iodide

tabletki powlekane

АМІКСИН® ІС

Таблетки, вкриті оболонкою тилорон

tilorone

tabletki powlekane

АМІЛАЗА (ПАНЛІВ АМІ С)

Порошок (субстанція)

амілаза

amylase

proszek

АМІНАЗИН

Розчин для ін’єкцій

хлорпромазину
гідрохлорид

chlorpromazine
hydrochloride

roztwór do wstrzykiwań

АМІНАЗИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті оболонкою хлорпромазину
гідрохлорид

chlorpromazine
hydrochloride

tabletki powlekane

АМІНАЗИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

chlorpromazine
hydrochloride

tabletki powlekane

АМІНАЛОН

Таблетки, вкриті оболонкою аміномасляна кислота

aminobutyric acid

tabletki powlekane

АМІНАЛОН
(Y-АМІНОМАСЛЯНА
КИСЛОТА)

Порошок кристалічний або
кристали

аміномасляна кислота

aminobutyric acid

proszek krystaliczny albo
kryształy

АМІНОВЕН ІНФАНТ 10 %

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

хлорпромазину
гідрохлорид

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА Порошок (субстанція)

амінокапронова кислота aminocaproic acid

proszek

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА Порошок для орального
застосування

амінокапронова кислота aminocaproic acid

proszek do stosowania
doustnego

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА Розчин для інфузій

амінокапронова кислота aminocaproic acid

roztwór do wlewów

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА Таблетки

амінокапронова кислота aminocaproic acid

tabletki

АМІНОСОЛ® НЕО 10 %

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

АМІНОСОЛ® НЕО 15 %

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

АМІНОСОЛ® НЕО Е 10 %

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów
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Торгова назва

Postać /
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Postać

АМІНОСТЕРИЛ Н-ГЕПА

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

АМІОДАРОН

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

АМІОДАРОНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок
дрібногранульований

аміодарон

amiodarone

proszek drobno
granulowany

АМІОКОРДИН®

Розчин для ін’єкцій

аміодарон

amiodarone

roztwór do wstrzykiwań

АМІОКОРДИН®

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

АМІСУЛЬПРИД

Порошок (субстанція)

амісульприд

amisulpride

proszek

АМІТРИПТИЛІН

Таблетки, вкриті оболонкою амітриптилін

amitriptyline

tabletki powlekane

АМІТРИПТИЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Таблетки

амітриптилін

amitriptyline

tabletki

АМІТРИПТИЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД-ЗН

Розчин для ін’єкцій

амітриптилін

amitriptyline

roztwór do wstrzykiwań

АМІТРИПТИЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД-ОЗ

Розчин для ін’єкцій

амітриптилін

amitriptyline

roztwór do wstrzykiwań

АМІЦИЛ®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

амікацин

amikacin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМІЦИТРОН®

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АМІЦИТРОН® БЕЗ ЦУКРУ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АМІЦИТРОН® ФОРТЕ БЕЗ
ЦУКРУ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АМЛІПІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki powlekane

АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК®

Капсули тверді

амлодипін

amlodipine

kapsułki twarde

АМЛОДИПІН

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН КРКА

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН САНДОЗ®

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН-ЗЕНТІВА

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН-КВ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІНУ БЕСИЛАТ

Порошок (субстанція)

амлодипін

amlodipine

proszek

АМЛОДИПІН-ФАРМАК

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОНГ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

АМЛОСТАТ®

Таблетки, вкриті оболонкою амлодипін + аторвастатин amlodipine +
atorvastatin

АМОКСИКЛАВ®

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота
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tabletki powlekane

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АМОКСИКЛАВ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМОКСИКЛАВ® 2Х

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ

Таблетки, що диспергуються амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki dyspergowalne
acid

АМОКСИКОМБ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АМОКСИЛ-К

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМОКСИЛ-К 625

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АМОКСИЦИЛІН КЛАВУЛАНАТ

Таблетки, вкриті оболонкою амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АМОКСИЦИЛІН+КЛАВУЛАНОВА Порошок для розчину для
КИСЛОТА-ФАРМЕКС
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ Порошок (субстанція)

амоксицилін

amoxicillin

proszek

АМПІСИД™

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ампіцилін + сульбактам

ampicillin + sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМПІСУЛЬБІН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ампіцилін + сульбактам

ampicillin + sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМПІЦИЛІН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ампіцилін

ampicillin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АМПІЦИЛІН

Таблетки

ампіцилін

ampicillin

tabletki

АМПІЦИЛІНУ НАТРІЄВА СІЛЬ Порошок (субстанція)
СТЕРИЛЬНА

ампіцилін

ampicillin

proszek

АМПІЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ

Порошок (субстанція)

ампіцилін

ampicillin

proszek

АМПРИЛ®

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

АМПРИЛ® HD

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

АМПРИЛ® HL

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

АМФОЛІП

Суспензія для розчину для
інфузій

амфотерицин B

amphotericin b

zawiesina do roztworu
do wstrzykiwań

АМФОТРЕТ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

амфотерицин B

amphotericin b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

АНАЛЕРГІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

АНАЛЬГІН

Порошок (субстанція)

метамізол натрію

metamizole sodium

proszek

АНАЛЬГІН

Розчин для ін’єкцій

метамізол натрію

metamizole sodium

roztwór do wstrzykiwań

АНАЛЬГІН

Таблетки

метамізол натрію

metamizole sodium

tabletki

АНАЛЬГІН ДЛЯ ДІТЕЙ

Супозиторії ректальні

метамізол натрію

metamizole sodium

czopki doodbytnicze

АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

метамізол натрію

metamizole sodium

roztwór do wstrzykiwań

АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

метамізол натрію

metamizole sodium

tabletki

АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

метамізол натрію

metamizole sodium

roztwór do wstrzykiwań

АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

метамізол натрію

metamizole sodium

tabletki
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АНАЛЬДИМ

Супозиторії ректальні

дифенгідрамін +
метамізол натрію

diphenhydramine +
metamizole sodium

czopki doodbytnicze

АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

пропранолол

propranolol

tabletki

АНАСТЕРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

анастрозол

anastrozole

tabletki powlekane

АНАТЕРО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

анастрозол

anastrozole

tabletki powlekane

АНАФРАНІЛ®

Розчин для ін’єкцій

кломіпрамін

clomipramine

roztwór do wstrzykiwań

АНАФРАНІЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою кломіпрамін

clomipramine

tabletki powlekane

АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС

Льодяники

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

АНГІЗАР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

АНГІЗАР ПЛЮС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

АНДАНТЕ®

Капсули

залеплон

zaleplon

kapsułki

АНДИПАЛ - ЕКСТРА

Таблетки

альбендазол + метамізол albendazole +
натрію + папаверин
metamizole sodium +
papaverine

tabletki

АНДИПАЛ-В

Таблетки

альбендазол + метамізол albendazole +
натрію + папаверин
metamizole sodium +
papaverine

tabletki

АНДРОЖЕЛЬ

Гель

тестостерон

testosterone

żel

АНДРОКУР®

Таблетки

ципротерону ацетат

cyproterone acetate

tabletki

АНДРОКУР® ДЕПО

Розчин олійний для ін’єкцій ципротерону ацетат

cyproterone acetate

roztwór olejowy do
wstrzykiwań

АНДРОФАРМ®

Розчин для ін’єкцій

ципротерону ацетат

cyproterone acetate

roztwór do wstrzykiwań

АНДРОФАРМ®

Таблетки

ципротерону ацетат

cyproterone acetate

tabletki

АНЕСТЕЗОЛ®

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

АНЖЕЛІК

Таблетки, вкриті оболонкою дроспіренон + естрадіол drospirenone + estradiol tabletki powlekane

АНОРО™ ЕЛЛІПТА™

Порошок для інгаляцій

тиротрицин + вілантерол umeclidinium bromide + proszek do inhalacji
vilanterol

АНТАКСОН

Капсули

налтрексон

naltrexone

kapsułki

АНТИ-АНГІН ФОРМУЛА

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

АНТИГРИПІН

Таблетки шипучі

аскорбінова кислота
+ хлорфенамін +
парацетамол

ascorbic acid +
chlorphenamine +
paracetamol

tabletki musujące

АНТИКАТАРАЛ

Порошок для орального
розчину

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АНТИМІГРЕН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

суматриптан

sumatriptan

tabletki powlekane

АНТИСТАКС®

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

АНТИСТАКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АНТИСТРУМІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

АНТИТРОМБ

Мазь

емоксипін

emoxypine

maść

АНТИТУСИН

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

АНТИФЛУ®

Порошок для орального
розчину

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego
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АНТИФЛУ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki powlekane

АНТИФЛУ® КІДС

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота
+ хлорфенамін +
парацетамол

ascorbic acid +
chlorphenamine +
paracetamol

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АНТИФРОНТ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

АНТИФРОНТ

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

АНТІСТРЕС ЛАБОФАРМ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

АНУЗОЛ

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

АПІЗАРТРОН®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

АПІЛАК ГРІНДЕКС

Мазь

бджолине маточне
молочко

bees milk

maść

АПІЛАК ГРІНДЕКС

Таблетки сублінгвальні

бджолине маточне
молочко

bees milk

tabletki podjęzykowe

АПІПРОСТ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

АПОНІЛ

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

АПРОВЕЛЬ®

Таблетки, вкриті оболонкою ірбесартан

irbesartan

tabletki powlekane

АРАЛЕТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

АРАЛІЇ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

АРГЕТТ ДУО

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

диклофенак

diclofenac

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde

АРГЕТТ РАПІД

Капсули кишковорозчинні
тверді

диклофенак

diclofenac

kapsułki dojelitowe,
twarde

АРГІНІНУ ГЛУТАМАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

аргініну глутамат

arginine glutamate

proszek krystaliczny

АРДУАН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

піпекуронію бромід

pipecuronium bromide

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АРИКСТРА®

Розчин для ін’єкцій

фондапаринукс натрію

fondaparinux sodium

roztwór do wstrzykiwań

АРИМІДЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

анастрозол

anastrozole

tabletki powlekane

АРИП МТ

Таблетки

арипіпразол

aripiprazole

tabletki

АРИТМІЛ

Розчин для ін’єкцій

аміодарон

amiodarone

roztwór do wstrzykiwań

АРИТМІЛ

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

АРИФОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід

indapamide

tabletki powlekane

АРИФОН® РЕТАРД

Таблетки, вкриті плівковою індапамід
оболонкою, пролонгованої дії

indapamide

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

АРІДА® СУХА МІКСТУРА ВІД
КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

АРІС

Порошок для розчину для
інфузій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

АРКУРОН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

піпекуронію бромід

pipecuronium bromide

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АРМАДІН

Порошок (субстанція)

Aетилметилгідроксипіридину ethylmethylhydroxypyridine proszek
сукцинат
succinate
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АРМАДІН

Розчин для ін’єкцій

етилметилгідроксипіридину ethylmethylhydroxypyridine roztwór do wstrzykiwań
сукцинат
succinate

АРМЕНІКУМ

Концентрат для приготування preparat złożony
розчину для інфузій

preparat złożony

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

АРОКСИКАМ

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

АРОМАЗИН

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

екземестан

exemestane

tabletki powlekane

АРТЕЛАК®

Краплі очні

гіпромелоза

hypromellose

krople do oczu

АРТИФЛЕКС УЛЬТРА

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

АРТИФРИН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

АРТИФРИН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

АРТИШОКА
ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ’Я

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

АРТИШОКА
ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ’Я

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

АРТИШОК-АСТРАФАРМ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ Густа маса (субстанція)
(7,5:1) ІЗ СВІЖОЇ ТРАВИ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg

АРТИШОКУ СУХИЙ ЕКСТРАКТ Порошок (субстанція)
2% ЦИНАРИН

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek
tabletki powlekane

АРТІБЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

АРТІНІБСА З ЕПІНЕФРИНОМ
1:100.000

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

АРТІХОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АРТРОДАР®

Капсули

діацереїн

diacerein

kapsułki

АРТРОН® ТРИАКТИВ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

АРУТИМОЛ®

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

АРФАЗЕТИН

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

АСАКОЛ®

Супозиторії ректальні

месалазин

mesalazine

czopki doodbytnicze

АСАКОЛ®

Таблетки вкриті оболонкою, месалазин
кишковорозчинні

mesalazine

tabletki powlekane,
dojelitowe

АСАФЕН

Таблетки жувальні

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki do żucia

АСЕНТРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сертралін

sertraline

tabletki powlekane

АСІТАЛОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

АСКОПАР

Таблетки

аскорбінова кислота +
кофеїн + парацетамол

ascorbic acid + caffeine tabletki
+ paracetamol

АСКОРБАТ НАТРІЮ

Порошок кристалічний
(субстанція)

натрію аскорбат

sodium ascorbate

proszek krystaliczny

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА

Драже

аскорбінова кислота

ascorbic acid

drażetki

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА

Кристалічний порошок
(субстанція)

аскорбінова кислота

ascorbic acid

proszek krystaliczny

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА

Розчин для ін’єкцій

аскорбінова кислота

ascorbic acid

roztwór do wstrzykiwań

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА

Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

аскорбінова кислота

ascorbic acid

roztwór do wstrzykiwań
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АСКОРБІНОВА
КИСЛОТА-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

аскорбінова кислота

ascorbic acid

roztwór do wstrzykiwań

АСКОРІЛ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

АСКОРІЛ ЕКСПЕКТОРАНТ

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

АСКОРУТИН

Таблетки

аскорбінова кислота +
рутозид

ascorbic acid + rutoside tabletki

АСКО-САНОВЕЛЬ

Таблетки

натрію алендронат

alendronate sodium

АСКОФЕН Л

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

АСКОФЕН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

АСКОФЕН-ЕКСТРА

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

АСМАНЕКС®

Порошок для інгаляцій

мометазон

mometasone

proszek do inhalacji

АСПАРАГІНАЗА 10 000 МЕДАК Порошок для розчину для
ін’єкцій

аспарагіназа

asparaginase

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АСПАРАГІНАЗА 5000 МЕДАК

Порошок для розчину для
ін’єкцій

аспарагіназа

asparaginase

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АСПАРКАМ

Таблетки

магнію аспартат + калію magnesium aspartate + tabletki
аспартат
potassium aspartate

АСПАРКАМ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

магнію аспартат + калію magnesium aspartate + tabletki
аспартат
potassium aspartate

АСПАРКАМ-ФАРМАК®

Розчин для ін’єкцій

магнію аспартат + калію magnesium aspartate + roztwór do wstrzykiwań
аспартат
potassium aspartate

АСПЕКАРД

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

АСПЕТЕР

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

АСПІГРЕЛЬ

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

АСПІКАМ

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

АСПІРИН КАРДІО

Таблетки вкриті оболонкою, ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid
кишковорозчинні

tabletki powlekane,
dojelitowe

АСПІРИН®

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

АСПІРИН® С

Таблетки шипучі

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ аскорбінова кислота
ascorbic acid

tabletki musujące

АССАЛІКС®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

АСТИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТАКАНД

Таблетки

кандесартан

candesartan

tabletki

АТАКАНД ПЛЮС

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki

АТАРАКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідроксизин

hydroxyzine

tabletki powlekane

АТЕНОЛ-100

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕНОЛ-25

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕНОЛ-50

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕНОЛОЛ

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ’Я

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ

Таблетки

атенолол

atenolol

tabletki

АТЕРОКАРД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane
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АТОКОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОКОР 40

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОКСІЛ

Порошок (субстанція)

кремнію діоксид

silicon dioxide

proszek

АТОРВАКОР®

Таблетки, вкриті оболонкою аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦІЮ

Порошок (субстанція)

аторвастатин

atorvastatin

proszek

АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦІЮ
(АТОРВАСТАТИН КАЛЬЦІЮ
ТРИГІДРАТ)

Порошок кристалічний
(субстанція)

аторвастатин

atorvastatin

proszek krystaliczny

АТОРВАСТАТИН ПФАЙЗЕР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРВАСТЕРОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРДАПІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + аторвастатин amlodipine +
atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРИС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОРМАК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТОТЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

АТРІПЛА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз + емтрицитабін efavirenz + emtricitabine tabletki powlekane
+ тенофовіру дизопроксил + tenofovir disoproxil

АТРОГРЕЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®

Розчин для ін’єкцій

атропін

atropine

roztwór do wstrzykiwań

АТРОПІНУ СУЛЬФАТ

Краплі очні

атропін

atropine

krople do oczu

АТРОПІНУ СУЛЬФАТ

Розчин для ін’єкцій

атропін

atropine

roztwór do wstrzykiwań

АТТЕНТО® 20/5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + олмесартану amlodipine + olmesartan tabletki powlekane
медоксоміл
medoxomil

АТТЕНТО® 40/10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + олмесартану amlodipine + olmesartan tabletki powlekane
медоксоміл
medoxomil

АТТЕНТО® 40/5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + олмесартану amlodipine + olmesartan tabletki powlekane
медоксоміл
medoxomil

АТФ-ЛОНГ

Порошок (субстанція)

аденозин

adenosine

proszek

АТФ-ЛОНГ®

Таблетки

аденозин

adenosine

tabletki

АУГМЕНТИН™

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

АУГМЕНТИН™

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АУГМЕНТИН™

Порошок для розчину для
інфузій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wlewów

АУГМЕНТИН™

Таблетки, вкриті оболонкою амоксицилін +
клавуланова кислота
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amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

АУГМЕНТИН™ (BD)

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

АУГМЕНТИН™ ES

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

АУГМЕНТИН™ SR

Таблетки, вкриті плівковою амоксицилін +
оболонкою, пролонгованої дії клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid
o przedłużonym
uwalnianiu

АУРОБІН

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

АУРОКСЕТИЛ

Таблетки

цефуроксим

cefuroxime

tabletki

АУРОКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АУРОЛАЙЗА

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

АУРОЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

АФЛУБІН®

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

АЦЕКОР КАРДІО

Таблетки кишковорозчинні

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki dojelitowe

АЦЕЛІЗИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

А-ЦЕРУМЕН

Розчин вушний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
do uszu

АЦЕСТАД

Таблетки шипучі

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki musujące

АЦЕТАЗОЛАМІД

Порошок кристалічний
(субстанція)

ацетазоламід

acetazolamide

proszek krystaliczny

АЦЕТАЛ С

Порошок для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА
КИСЛОТА

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

АЦЕТИЛЦИСТЕЇН

Порошок (субстанція)

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЕТИЛЦИСТЕЇН-АСТРАФАРМ Порошок для орального
розчину

Postać

АЦИК®

Крем

ацикловір

aciclovir

krem

АЦИКЛОВІР

Порошок (субстанція)

ацикловір

aciclovir

proszek

АЦИКЛОВІР

Порошок кристалічний
(субстанція)

ацикловір

aciclovir

proszek krystaliczny

АЦИКЛОВІР

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР 200 СТАДА®

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР 400 СТАДА®

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР 800 СТАДА®

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР-АСТРАФАРМ

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОВІР-ФАРМАК

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

АЦИКЛОСТАД®

Крем

ацикловір

aciclovir

krem

АЦИСТЕЇН®

Гранули для сиропу

ацетилцистеїн

acetylcysteine

granulat do
przygotowania syropu

АЦИСТЕЇН®

Розчин для ін’єкцій

ацетилцистеїн

acetylcysteine

roztwór do wstrzykiwań
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

АЦИСТЕЇН® ДЛЯ ДІТЕЙ

Гранули для сиропу

ацетилцистеїн

acetylcysteine

granulat do
przygotowania syropu

АЦ-ФС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki powlekane

АЦЦ®

Розчин оральний

ацетилцистеїн

acetylcysteine

roztwór doustny

АЦЦ® 100

Порошок для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЦ® 100

Таблетки шипучі

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki musujące

АЦЦ® 200

Порошок для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЦ® 200

Таблетки шипучі

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki musujące

АЦЦ® ГАРЯЧИЙ НАПІЙ

Порошок для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЦ® ДИТЯЧИЙ

Порошок для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

АЦЦ® ЛОНГ

Таблетки шипучі

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki musujące

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pędy

БАГНА ЗВИЧАЙНОГО ПАГОНИ Пагони (субстанція)
БАГОМЕТ

Таблетки пролонгованої дії

метформін

metformin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

БАГОМЕТ

Таблетки, вкриті оболонкою метформін

metformin

tabletki powlekane

БАГОТИРОКС

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

БАЄТА

Розчин для ін’єкцій

ексенатид

exenatide

roztwór do wstrzykiwań

БАІНВЕЛЬ МАЗЬ ІНТЕНСИВ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

БАКЛОФЕН

Таблетки

баклофен

baclofen

tabletki

БАКСМУН

Таблетки, вкриті оболонкою мофетилу мікофенолат

mycophenolate mofetil

tabletki powlekane

БАКТИСЕПТОЛ-ЗДОРОВ’Я

Суспензія

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

zawiesina

БАКТОКЛАВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

БАКТРИМ®

Суспензія для перорального сульфаметоксазол +
застосування
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

zawiesina do stosowania
doustnego

БАКТРОБАН™

Крем

мупіроцин

mupirocin

krem

БАКТРОБАН™

Мазь

мупіроцин

mupirocin

maść

БАКТРОБАН™

Мазь назальна

мупіроцин

mupirocin

maść do nosa

БАЛЬЗАМ „ВІГОР”

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ
(ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)

Лінімент

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mazidło

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ
(ЗА ВИШНЕВСЬКИМ)

Лінімент

preparat złożony

preparat złożony

mazidło

БАНЕОЦИН

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

БАНЕОЦИН

Порошок нашкірний

preparat złożony

preparat złożony

proszek do stosowania
na skórę

БАРОЛ 10

Капсули кишковорозчинні

рабепразол

rabeprazole

kapsułki dojelitowe

БАРОЛ 20

Капсули кишковорозчинні

рабепразол

rabeprazole

kapsułki dojelitowe

БЕКАРБОН

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

БЕКЛАЗОН-ЕКО

Аерозоль для інгаляцій
дозований

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate
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aerozol do inhalacji,
dawkowany

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

БЕКЛОНАЗАЛ АКВА

Спрей назальний

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate

spray do nosa

БЕКЛОФОРТ™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate

aerozol do inhalacji,
dawkowany

БЕКОНАЗЕ

Спрей назальний

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate

spray do nosa

БЕКОТИД™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate

aerozol do inhalacji,
dawkowany

БЕЛАДОНИ ЕКСТРАКТ

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg gęsty

БЕЛАДОНИ ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ Екстракт густий (субстанція)

Substacja czynna

Postać

БЕЛАДОННИ ЕКСТРАКТ

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

БЕЛАЛГІН

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

БЕЛАРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

хлормадинон + етиніл
естрадіолу

chlormadinone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

БЕЛАСТЕЗИН

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

БЕЛІСА

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

БЕЛОГЕНТ

Крем

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin

krem

БЕЛОГЕНТ

Мазь

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin

maść

БЕЛОДЕРМ

Крем для зовнішнього
застосування

бетаметазон

betamethasone

krem do stosowania
zewnętrznego

БЕЛОДЕРМ

Мазь для зовнішнього
застосування

бетаметазон

betamethasone

maść do stosowania
zewnętrznego

БЕЛОДЕРМ

Спрей

бетаметазон

betamethasone

spray

БЕЛЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЕНГЕЙ®

Крем

preparat złożony

preparat złożony

krem

БЕНДАМУСТИН - ВІСТА

Порошок для приготування бендамустину гідрохлорид bendamustine
концентрату для розчину для
hydrochloride
інфузій

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewu

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Емульсія нашкірна

бензилбензоат

benzyl benzoate

emulsja na skórę

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Крем

бензилбензоат

benzyl benzoate

krem

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Рідина масляниста або
кристали (субстанція)

бензилбензоат

benzyl benzoate

ciecz oleista lub kryształy

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ ГРІНДЕКС

Мазь

бензилбензоат

benzyl benzoate

maść

бензилбензоат

benzyl benzoate

ciecz oleista lub kryształy

бензилбензоат

benzyl benzoate

maść

бензилбензоат

benzyl benzoate

emulsja na skórę

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ МЕДИЧНИЙ Рідина масляниста або
кристали (субстанція)
БЕНЗИЛБЕНЗОАТ-ДАРНИЦЯ

Мазь

БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ Емульсія нашкірна
БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

бензилпеніцилін

benzylpenicillin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНУ
НАТРІЄВА СІЛЬ СТЕРИЛЬНА

Порошок кристалічний
(субстанція)

бензилпеніцилін

benzylpenicillin

proszek krystaliczny

БЕНЗОГЕКСОНІЙ

Кристалічний порошок
(субстанція)

гексаметонію бромід

hexamethonium bromide proszek krystaliczny

БЕНЗОГЕКСОНІЙ-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

гексаметонію бромід

hexamethonium bromide roztwór do wstrzykiwań

БЕНЗОНАЛ ІС®

Таблетки

бензобарбітал

benzobarbital

tabletki

БЕПАНТЕН®

Крем

декспантенол

dexpanthenol

krem
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

БЕПАНТЕН®

Мазь

декспантенол

dexpanthenol

maść

БЕПАНТЕН® ПЛЮС

Крем

хлоргексидин +
декспантенол

chlorhexidine +
dexpanthenol

krem

БЕПАНТЕН® ПЛЮС

Спрей нашкірний

хлоргексидин +
декспантенол

chlorhexidine +
dexpanthenol

spray do stosowania na
skórę

БЕРЕЗИ БРУНЬКИ

Бруньки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pączki

БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ

Бруньки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pączki

БЕРЕШ® КАЛЬЦІЙ ПЛЮС D3

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кальцію карбонат +
холекальциферол

calcium carbonate +
colecalciferol

tabletki powlekane

БЕРЕШ® МАГНІЙ ПЛЮС В6

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

factor viii

factor VIII

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЕРИАТЕ®/BERIATE® ФАКТОР Порошок для розчину для
КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ VIII
ін’єкцій
БЕРЛІПРИЛ® 10

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

БЕРЛІПРИЛ® 20

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

БЕРЛІПРИЛ® 5

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

БЕРЛІПРИЛ® ПЛЮС 10/25

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

БЕРЛІТІОН® 300 КАПСУЛИ

Капсули м`які

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

kapsułki miękkie

БЕРЛІТІОН® 300 ОД

Концентрат для приготування альфа-ліпоєва кислота
розчину для інфузій

thioctic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

БЕРЛІТІОН® 300 ОРАЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

tabletki powlekane

БЕРЛІТІОН® 600 КАПСУЛИ

Капсули м`які

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

kapsułki miękkie

БЕРЛІТІОН® 600 ОД

Концентрат для приготування альфа-ліпоєва кислота
розчину для інфузій

thioctic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

БЕРОДУАЛ®

Розчин для інгаляцій

фенотерол + іпратропію
бромід

fenoterol + ipratropium roztwór do inhalacji
bromide

БЕРОДУАЛ® Н

Аерозоль для інгаляцій
дозований

фенотерол + іпратропію
бромід

fenoterol + ipratropium aerozol do inhalacji,
bromide
dawkowany

БЕРОЗ

Настойка для перорального preparat ziołowy
застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
doustnego

БЕРОТЕК® Н

Аерозоль для інгаляцій
дозований

фенотерол

fenoterol

aerozol do inhalacji,
dawkowany

БЕСАЛОЛ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

БЕТАГІС

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАГІСТИН-МЕДОКЕМІ

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАГІСТИН-ТЕВА

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАГІСТИНУ
ДИГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

бетагістин

betahistine

proszek

БЕТАДЕРМ®

Мазь

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin

maść

БЕТАДИН®

Мазь

повідон-йод

povidone-iodine

maść

БЕТАДИН®

Розчин для зовнішнього
застосування

повідон-йод

povidone-iodine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БЕТАДИН®

Супозиторії вагінальні

повідон-йод

povidone-iodine

gałki/czopki
dopochwowe

БЕТАДИНЕ®

Песарії

повідон-йод

povidone-iodine

pessarium
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БЕТАДИНЕ®

Розчин нашкірний

повідон-йод

povidone-iodine

roztwór do stosowania
na skórę

БЕТАК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бетаксолол

betaxolol

tabletki powlekane

БЕТА-КАРОТИН 10 % CWS

Порошок
дрібногранульований

бета-каротин

beta-carotene

proszek drobno
granulowany

БЕТАКОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бетаксолол

betaxolol

tabletki powlekane

бетаксолол

betaxolol

proszek

БЕТАКСОЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)
БЕТАЛМІК 0,5 %

Краплі очні

бетаксолол

betaxolol

krople do oczu

БЕТАЛОК

Розчин для ін’єкцій

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

roztwór do wstrzykiwań

БЕТАЛОК ЗОК

Таблетки вкриті плівковою
оболонкою

метопрололу сукцинат

metoprolol succinate

tabletki powlekane

БЕТАЛОК ЗОК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метопрололу сукцинат

metoprolol succinate

tabletki powlekane

БЕТАМЕТАЗОН

Крем

бетаметазон

betamethasone

krem

БЕТАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ

Крем

бетаметазон +
цетилпіридинію хлорид

betamethasone +
krem
cetylpyridinium chloride

БЕТАМЕТАЗОНУ ВАЛЕРАТ

Порошок (субстанція)

бетаметазон

betamethasone

proszek

БЕТАМЕТАЗОНУ НАТРІЮ
ФОСФАТ

Порошок (субстанція)

бетаметазон

betamethasone

proszek

БЕТАНОРМ®

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАСАЛІК®

Мазь

бетаметазон + саліцилова betamethasone +
кислота
salicylic acid

maść

БЕТАСЕРК®

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

БЕТАФЕРОН®

Порошок ліофілізований для інтерферон бета-1b
розчину для ін’єкцій

interferon beta-1b

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

БЕТИОЛ®

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

БЕТМИГА

Таблетки пролонгованої дії

мірабегрон

mirabegron

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

БЕТОПТИК® S

Краплі очні

бетаксолол

betaxolol

krople do oczu

БЕТФЕР 1А ПЛЮС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

інтерферон бета-1а

interferon beta-1a

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЕТФЕР® -1А

Розчин для ін’єкцій

інтерферон бета-1а

interferon beta-1a

roztwór do wstrzykiwań

БЕТФЕР®-1b

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

інтерферон бета-1b

interferon beta-1b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЕТФЕР®-1А

Розчин для ін’єкцій

інтерферон бета-1а

interferon beta-1a

roztwór do wstrzykiwań

БІВАЛОС®

Гранули для оральної
суспензії

стронцію ранелат

strontium ranelate

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

БІГАФЛОН®

Розчин для інфузій

гатифлоксацин

gatifloxacin

roztwór do wlewów

БІКАЛУТАМІД-ВІСТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бікалутамід

bicalutamide

tabletki powlekane

БІКАРД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІКУЛІД

Таблетки, вкриті оболонкою бікалутамід

bicalutamide

tabletki powlekane

БІЛЬТРИЦИД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

празиквантел

praziquantel

tabletki powlekane

БІМІКАН®

Краплі очні

біматопрост

bimatoprost

krople do oczu

БІОАРОН С

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop
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БІОВЕН МОНО®

Розчин для ін’єкцій

імуноглобулін людини

immunoglobulin human roztwór do wstrzykiwań

БІОСТРЕПТА

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

БІОТУМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БІОФЕРОН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

інтерферон альфа-2b

interferon alfa-2b

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БІОФРИЗ

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

БІОФУРОКСИМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БІОЦЕРУЛІН®

Розчин для ін’єкцій

інші білкові фракції
плазми

other plasma protein
fractions

roztwór do wstrzykiwań

БІОЦИКЛОВІР-БІОФАРМА

Порошок для розчину для
інфузій

ацикловір

aciclovir

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

БІ-ПРЕСТАРІУМ® 10 МГ/10 МГ Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® 10 МГ/5 МГ

Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® 5 МГ/10 МГ

Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® 5 МГ/5 МГ

Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® N 14 мг/10 мг Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® N 3,5 мг/2,5 Таблетки
мг

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

Бі-Престаріум® N 7 мг/5 мг Таблетки

амлодипін + периндоприл amlodipine + perindopril tabletki

БІПРОЛОЛ

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІСАКОДИЛ

Кристалічний порошок
(субстанція)

бісакодил

bisacodyl

proszek krystaliczny

БІСАКОДИЛ

Порошок (субстанція)

бісакодил

bisacodyl

proszek

БІСАКОДИЛ

Супозиторії ректальні

бісакодил

bisacodyl

czopki doodbytnicze

БІСАКОДИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісакодил

bisacodyl

tabletki powlekane

БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС

Таблетки вкриті оболонкою, бісакодил
кишковорозчинні

bisacodyl

tabletki powlekane,
dojelitowe

БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки вкриті оболонкою, бісакодил
кишковорозчинні

bisacodyl

tabletki powlekane,
dojelitowe

БІСАКОДИЛ-НИЖФАРМ

Супозиторії

бісакодил

bisacodyl

czopki

БІ-СЕПТ- ФАРМАК®

Таблетки

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

tabletki

БІСЕПТОЛ

Суспензія оральна

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

zawiesina doustna

БІСЕПТОЛ 480

Концентрат для приготування сульфаметоксазол +
розчину для інфузій
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

БІСЕПТОЛ®

Таблетки

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

tabletki

БІСОПРОЛ®

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІСОПРОЛОЛ - АСТРАФАРМ Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІСОПРОЛОЛ КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
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БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®
КОМП

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол +
гідрохлортіазид

bisoprolol +
hydrochlorothiazide

tabletki powlekane

БІСОПРОЛОЛ-АПОТЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІСОПРОЛОЛ-КВ

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІСОПРОЛОЛ-РІХТЕР

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА

Таблетки

бісопролол

bisoprolol

tabletki

БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІСОСТАД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

БІ-ТОЛ

Суспензія оральна

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

zawiesina doustna

БІФОК® ІС

Таблетки

кодеїну фосфат +
ібупрофен

codeine phosphate +
ibuprofen

tabletki

БІФОНАЛ-ЗДОРОВ’Я

Гель

біфоназол

bifonazole

żel

БІЦИКЛОЛ

Таблетки

біциклол

bicyclol

tabletki

БІЦИЛІН®-3

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

БІЦИЛІН®-5

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

БІЦИЛІН-3

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

БІЦИЛІН-5

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

БЛАЗТЕР

Ліофілізат для розчину для
інфузій

золедронова кислота

zoledronic acid

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

БЛАСТОФЕРОН

Розчин для ін’єкцій

інтерферон бета-1а

interferon beta-1a

roztwór do wstrzykiwań

БЛЕМАРЕН®

Таблетки шипучі

preparat złożony

preparat złożony

tabletki musujące

БЛЕОНКО

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

блеоміцин

bleomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЛЕОЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

блеоміцин

bleomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЛІЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БЛОКІУМ Б12

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

бетаметазон +
диклофенак

betamethasone +
diclofenac

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БОЛАРЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

декстропропоксифен +
dextropropoxyphene
dicyclomine hydrochloride + + dicyclomine
парацетамол
hydrochloride +
paracetamol

БОЛ-РАН®

Таблетки

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki

БОЛ-РАН® НЕО

Таблетки

кофеїн + парацетамол

caffeine + paracetamol tabletki

БОЛ-РАН® ПРЕМІУМ

Таблетки

кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol + tabletki
пропіфеназон
propyphenazone
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БОМ-БЕНГЕ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

БОНВІВА®

Розчин для ін’єкцій

ібандронова кислота

ibandronic acid

roztwór do wstrzykiwań

БОНВІВА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібандронова кислота

ibandronic acid

tabletki powlekane

БОНДЖИГАР

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

БОНДРОНАТ®

Концентрат для приготування ібандронова кислота
розчину для інфузій

ibandronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

БОНДРОНАТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібандронова кислота

ibandronic acid

tabletki powlekane

БОНЕФОС®

Капсули

клодонова кислота

clodronic acid

kapsułki

БОНЕФОС®

Концентрат для приготування клодонова кислота
розчину для інфузій

clodronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

БОНЕФОС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клодонова кислота

clodronic acid

tabletki powlekane

БОРНА КИСЛОТА

Порошок (субстанція)

борна кислота

boric acid

proszek

БОРНА КИСЛОТА

Порошок кристалічний
(субстанція)

борна кислота

boric acid

proszek krystaliczny

БОРНА КИСЛОТА

Розчин для зовнішнього
застосування

борна кислота

boric acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БОРНА МАЗЬ 5 %

Мазь

борна кислота

boric acid

maść

БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ

Розчин для зовнішнього
застосування

борна кислота

boric acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ 2 %

Розчин для зовнішнього
застосування

борна кислота

boric acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ 3 %

Розчин для зовнішнього
застосування

борна кислота

boric acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БОРОМЕНТОЛ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

БОРТЕЗОМІБ АЛВОГЕН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

бортезоміб

bortezomib

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БОРТЕЗОМІБ-ВІСТА

Порошок для розчину для
ін’єкцій

бортезоміб

bortezomib

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БОФЕН

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

БРАВЕЛЬ

Порошок ліофілізований для урофолітропін
розчину для ін’єкцій

urofollitropin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

БРАЙДАН®

Розчин для ін’єкцій

сугамадекс

sugammadex

roztwór do wstrzykiwań

БРЕВІБЛОК

Розчин для ін’єкцій

есмолол

esmolol

roztwór do wstrzykiwań

БРЕКСІН®

Таблетки

піроксикам

piroxicam

tabletki

БРЕСЕК

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БРЕЦЕР

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

бортезоміб

bortezomib

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

Розчин для зовнішнього
застосування

брильянтовий зелений

viride nitens

roztwór do stosowania
zewnętrznego

БРИМОНАЛ 0,2 %

Краплі очні

бримонідин

brimonidine

krople do oczu
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БРІТОМАР

Таблетки пролонгованої дії

торасемід

torasemide

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

БРОМГЕКСИН

Таблетки

бромгексин

bromhexine

tabletki

БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛІН-ХЕМІ

Розчин оральний

бромгексин

bromhexine

roztwór doustny

БРОМГЕКСИН 8 БЕРЛІН-ХЕМІ

Таблетки, вкриті оболонкою бромгексин

bromhexine

tabletki powlekane

БРОМГЕКСИН ГРІНДЕКС

Сироп

бромгексин

bromhexine

syrop

БРОМГЕКСИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

бромгексин

bromhexine

tabletki

БРОМКАМФОРА

Порошок (субстанція)

броміди

bromides

proszek

БРОМКАМФОРА

Таблетки

броміди

bromides

tabletki

БРОМКРИПТИН - КВ

Таблетки

бромкриптин

bromocriptine

tabletki

БРОМОКРИПТИН-РІХТЕР

Таблетки

бромкриптин

bromocriptine

tabletki

бромкриптин

bromocriptine

proszek

БРОМОКРИПТИНУ МЕЗИЛАТ Порошок (субстанція)
БРОНХАЛІС-ХЕЕЛЬ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

БРОНХИПРЕТ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

БРОНХИПРЕТ®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

БРОНХИПРЕТ® ТП

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

БРОНХІАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ
БЕЛЛ’С

Розчин для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do stosowania
doustnego

БРОНХО БАЛМ

Бальзам

preparat złożony

preparat złożony

balsam

БРОНХО ТАЙСС КРАПЛІ

Краплі для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do stosowania
doustnego

БРОНХОВАЛ®

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

БРОНХОВАЛ®

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

БРОНХОЛІТИН

Сироп

ефедрин + глауцин

ephedrine + glaucine

syrop

БРОНХОЛІТИН ТАБ

Таблетки, вкриті оболонкою глауцину гідробромід

glaucine hydrobromide tabletki powlekane

БРОНХОМЕД

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

БРОНХОСТОП® ПАСТИЛКИ

Пастилки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki

БРОНХОСТОП® СИРОП

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

БРОНХОФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

БРОНХОФІТ

Настойка складна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka złożona

БРУСТАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен + парацетамол ibuprofen + paracetamol tabletki powlekane

БРУФЕН®

Гранули шипучі

ібупрофен

ibuprofen

granulat musujący

БРУФЕН®

Сироп

ібупрофен

ibuprofen

syrop

БРУФЕН® ФОРТЕ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

БРЮЛІУМ ЛІНГВАТАБС

Таблетки, що диспергуються домперидон
в ротовій порожнині

domperidone

tabletki dyspergowalne

БУДЕНОФАЛЬК

Капсули тверді
з кишковорозчинними
гранулами

будесонід

budesonide

kapsułki twarde
zawierające granulat
dojelitowy

БУДЕНОФАЛЬК

Піна ректальна

будесонід

budesonide

pianka doodbytnicza

БУЗИНИ ЧОРНОЇ КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

БУПІВАКАЇН АГЕТАН

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

БУПІВАКАЇН ГРІНДЕКС

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

БУПІВАКАЇН СПІНАЛ АГЕТАН

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

БУПІВАКАЇН-ГРІНДЕКС
СПІНАЛ

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

БУПІВАКАЇН-ЗН

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

БУПІВАКАЇН-М

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

25

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

БУПІНЕКАЇН

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн + епінефрин

bupivacaine +
epinephrine

roztwór do wstrzykiwań

БУПРЕН® ІС

Таблетки сублінгвальні

бупренорфін

buprenorphine

tabletki podjęzykowe

БУПРЕНОРФІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

бупренорфін

buprenorphine

roztwór do wstrzykiwań

БУПРЕНОРФІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Таблетки сублінгвальні

бупренорфін

buprenorphine

tabletki podjęzykowe

БУСКОПАН®

Розчин для ін’єкцій

гіосцин

hyoscine

roztwór do wstrzykiwań

БУСКОПАН®

Супозиторії

гіосцин

hyoscine

czopki

БУСКОПАН®

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

гіосцин

hyoscine

tabletki powlekane

БУСПІРОН САНДОЗ®

Таблетки

буспірон

buspirone

tabletki

БУСТРИКС™ (BOOSTRIX™)
КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ АЦЕЛЮЛЯРНА
ОЧИЩЕНА ІНАКТИВОВАНА
РІДКА

Суспензія для ін’єкцій

дифтерійний токсоїд +
diphtheria toxoid
вакцина проти кашлюка + pertussis vaccine
(ацелюлярна) + правцевий (acellular) + tetanus
toxoid
токсоїд

БУСТРИКС™ ПОЛІО
(BOOSTRIX™ POLIO)
КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ) ТА
ПОЛІОМІЄЛІТУ

Суспензія для ін’єкцій

дифтерійний токсоїд +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти <I>poliomyelitis</
I> (інактивована) +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid
zawiesina do
+ pertussis vaccine
wstrzykiwań
(acellular) + poliomyelitis
vaccine (inactivated) +
tetanus toxoid

БУТАДІОН

Мазь

фенілбутазон

phenylbutazone

maść

БУТОРФАНОЛУ ТАРТРАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

буторфанол

butorphanol

proszek krystaliczny

БУТОРФАНОЛУ ТАРТРАТ

Розчин для ін’єкцій

буторфанол

butorphanol

roztwór do wstrzykiwań

БУФЕКСАМАК

Порошок (субстанція)

буфексамак

bufexamac

proszek

БУФОМІКС ІЗІХЕЙЛЕР

Порошок для інгаляцій

будесонід + формотерол budesonide + formoterol proszek do inhalacji

БЦЖ вакцина SSI Вакцина
для профілактики
туберкульозу

Порошок (субстанція)

вакцина від туберкульозу tuberculosis vaccine

ВАБАДИН® 10 мг

Таблетки, вкриті оболонкою симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ВАБАДИН® 20 мг

Таблетки, вкриті оболонкою симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ВАБАДИН® 40 мг

Таблетки, вкриті оболонкою симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ВАГІКЛІН

Капсули вагінальні м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki dopochwowe
miękkie

ВАГІНОРМ-С

Таблетки вагінальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki dopochwowe

ВАГІЦИН-ЗДОРОВ’Я

Крем вагінальний

кліндаміцин

clindamycin

krem dopochwowy

ВАЗАВІТАЛ®

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ВАЗАПРОСТАН®

Порошок для розчину для
інфузій

алпростадил

alprostadil

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВАЗАР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЗАР Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЗЕЛІН

Мазь

вазелін білий

vaselinum album

maść

ВАЗЕЛІН

Маса мазеподібна
(субстанція)

вазелін білий

vaselinum album

maść

26

zawiesina do
wstrzykiwań

proszek

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ВАЗЕЛІН МЕДИЧНИЙ

Мазь для зовнішнього
застосування

вазелін білий

vaselinum album

maść do stosowania
zewnętrznego

ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО

Масло

вазелін білий

vaselinum album

masło

ВАЗИЛІП®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ВАЗОНАТ®

Капсули

мельдоній

meldonium

kapsułki

ВАЗОНАТ®

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

ВАЗОНІТ

Таблетки ретард, вкриті
оболонкою

пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki retard
powlekane

ВАЗОПАМІД

Таблетки пролонгованої дії

індапамід

indapamide

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ВАЗОПРО®

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

ВАЗОСЕРК ДУО

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

ВАЗОСЕРК ФОРТ

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ВАЗОТАЛ

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ Порошок та розчинник для
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЖИВА, СУХА суспензії для ін’єкцій
БЦЖ 10

вакцина від туберкульозу tuberculosis vaccine

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

ВАЛАВІР®

Таблетки, вкриті оболонкою валацикловір

valaciclovir

tabletki powlekane

ВАЛАЦИКЛОВІРУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

валацикловір

valaciclovir

proszek

ВАЛДИСОВАЛ

Порошок (субстанція)

вальпроєва кислота

valproic acid

proszek

ВАЛЕВІГРАН

Капсули

валеріани корені

valerianae radix

kapsułki

ВАЛЕЗА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЕРИКА

Капсули

валеріани корені

valerianae radix

kapsułki

ВАЛЕРІАНА

Настойка для перорального валеріани корені
застосування

valerianae radix

nalewka do stosowania
doustnego

ВАЛЕРІАНА

Таблетки, вкриті оболонкою валеріани корені

valerianae radix

tabletki powlekane

ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валеріани корені

valerianae radix

tabletki powlekane

ВАЛЕРІАНИ 0,8 % СУХИЙ
ВОДНО-СПИРТОВИЙ
ЕКСТРАКТ

Порошок (субстанція)

валеріани корені

valerianae radix

proszek

ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ

Таблетки, вкриті оболонкою валеріани корені

valerianae radix

tabletki powlekane

ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ Екстракт густий (субстанція)

валеріани корені

valerianae radix

wyciąg gęsty

ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ СУХИЙ Порошок (субстанція)

валеріани корені

valerianae radix

proszek

ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З
КОРЕНЯМИ

Кореневища (субстанція)

валеріани корені

valerianae radix

kłącze

ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

Настойка

валеріани корені

valerianae radix

nalewka

ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА

Настойка для перорального валеріани корені
застосування

valerianae radix

nalewka do stosowania
doustnego

ВАЛЄМБІК 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + валсартан

amlodipine + valsartan tabletki powlekane

ВАЛЄМБІК 5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + валсартан

amlodipine + valsartan tabletki powlekane

ВАЛІДОЛ®

Таблетки сублінгвальні

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate
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ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

tabletki

ВАЛІДОЛ-ЛУБНИФАРМ

Таблетки

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

tabletki

ВАЛОКОРДИН®

Краплі оральні

етиловий ефір
alpha-bromoisovaleric
альфа-бром
acid ethyl ester +
ізовалеріанової кислоти + phenobarbital
фенобарбітал

krople doustne

ВАЛОКОРМІД

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ВАЛСАР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАР-Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН

Порошок (субстанція)

валсартан

valsartan

proszek

ВАЛСАРТАН 160/
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД 12,5
КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН 160/
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД 25 КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН 320/
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД 12,5
КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН 320/
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД 25 КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН 80/
ГІДРОХЛОРОТІАЗИД 12,5
КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН САНДОЗ®
КОМПОЗИТУМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛСАРТАН-Н-ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛУСАЛ®

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

ВАЛЦИК

Таблетки, вкриті оболонкою валацикловір

valaciclovir

tabletki powlekane

ВАЛЬПРОАТ ОРІОН

Таблетки, вкриті плівковою вальпроєва кислота
оболонкою, пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО

Таблетки, вкриті плівковою вальпроєва кислота
оболонкою, пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО

Таблетки, вкриті плівковою вальпроєва кислота
оболонкою, пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ВАЛЬСАКОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЬСАКОР® H 160

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЬСАКОР® H 80

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЬСАКОР® HD 160

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane
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Postać

ВАЛЬСАКОР® Н 320

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЬСАКОР® НD 320

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАЛЬТРЕКС™

Таблетки, вкриті оболонкою валацикловір

valaciclovir

tabletki powlekane

ВАЛЬТРОВІР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валацикловір

valaciclovir

tabletki powlekane

ВАЛЬЦИТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валганцикловір

valganciclovir

tabletki powlekane

ВАНАТЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ВАНАТЕКС КОМБІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ВАНКО

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ванкоміцин

vancomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ВАНКОМІЦИН-ВОКАТЕ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ванкоміцин

vancomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВАНКОМІЦИН-ТЕВА

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ванкоміцин

vancomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ванкоміцин

vancomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВАНСЕЙР

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

ВАНСЕЙР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

ВАП 20

Концентрат для приготування алпростадил
розчину для інфузій

alprostadil

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВАРТЕК

Крем

подофілотоксин

podophyllotoxin

krem

ВАРФАРЕКС®

Таблетки

варфарин

warfarin

tabletki

ВАРФАРИН НІКОМЕД

Таблетки

варфарин

warfarin

tabletki

ВАРФАРИН-ФС

Таблетки

варфарин

warfarin

tabletki

ВЕЗИКАР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

соліфенацин

solifenacin

tabletki powlekane

ВЕЗОМНІ

Таблетки з модифікованим
вивільненням

solifenacin succinate +
тамсулозин

solifenacin succinate +
tamsulosin

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ВЕКТА

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ВЕЛАКСИН®

Капсули пролонгованої дії

venlafaxine

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ВЕЛБУТРИН™ SR

Таблетки, вкриті оболонкою, бупропіон
пролонгованої дії

bupropion

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ВЕЛКЕЙД®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

бортезоміб

bortezomib

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ВЕЛОЗ

Таблетки вкриті оболонкою, рабепразол
кишковорозчинні

rabeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ВЕЛЬМЕТІЯ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін + ситагліптин metformin + sitagliptin tabletki powlekane

ВЕНІТАН®

Гель

насіння кінського каштану hippocastani semen

венлафаксин
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Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

ВЕНІТАН®

Крем

насіння кінського каштану hippocastani semen

krem

ВЕНІТАН® ФОРТЕ

Гель

есцин + гепарин

escin + heparin

żel

ВЕНЛАКСОР®

Таблетки

венлафаксин

venlafaxine

tabletki

ВЕНОГЕПАНОЛ

Гель

декспантенол + гепарин + dexpanthenol + heparin żel
оксерутин
+ oxerutin

ВЕНОКОР

Розчин для ін’єкцій

етилметилгідро
ксипіридину сукцинат

ВЕНОПЛАНТ

Таблетки з відстроченим
вивільненням

насіння кінського каштану hippocastani semen

tabletki o opóźnionym
uwalnianiu

ВЕНОРУТИНОЛ

Гель

рутозид

rutoside

żel

ВЕНОРУТИНОЛ

Капсули

рутозид

rutoside

kapsułki

ВЕНОРУТОН ГЕЛЬ

Гель

рутозид

rutoside

żel

ВЕНОСМІЛ

Капсули

гідросмін

hidrosmin

kapsułki

ВЕНОСМІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

діосмін + гесперидин

diosmin + hesperidine

tabletki powlekane

ВЕНОФЕР®

Розчин для внутрішньовенних iron (iii) hydroxide
ін’єкцій
saccharose

iron (III) hydroxide
saccharose

roztwór do wstrzykiwań
dożylnych

ВЕНТАВІС

Розчин для інгаляцій

ілопрост

iloprost

roztwór do inhalacji

ВЕНТЕР

Таблетки

сукральфат

sucralfate

tabletki

ВЕНТЕРО-НОВА

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ВЕНТИЛОР

Розчин для ін’єкцій

сальбутамол

salbutamol

roztwór do wstrzykiwań

ВЕНТОЛІН™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

сальбутамол

salbutamol

aerozol do inhalacji,
dawkowany

ВЕНТОЛІН™ НЕБУЛИ

Розчин для інгаляцій

сальбутамол

salbutamol

roztwór do inhalacji

ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride roztwór do wstrzykiwań

ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tabletki powlekane

ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД

Кристалічний порошок
(субстанція)

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride proszek krystaliczny

ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride proszek

ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД

Таблетки

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tabletki

ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tabletki powlekane

ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД
180 мг

Пелети з пролонгованим
вивільненням

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride peletki o przedłużonym
uwalnianiu

ВЕРАТАРД 180

Капсули пролонгованої дії

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ВЕРМОКС

Таблетки

мебендазол

mebendazole

tabletki

ВЕРМОКС®

Таблетки

мебендазол

mebendazole

tabletki

ВЕРОНА

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ВЕРОРАБ / VERORAB
ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА
ІНАКТИВОВАНА СУХА

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

вакцина проти сказу

rabies vaccine

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

ВЕРОШПІРОН

Капсули

спіронолактон

spironolactone

kapsułki

ВЕРОШПІРОН

Таблетки

спіронолактон

spironolactone

tabletki

ВЕРСАТІС

Пластир лікувальний

лідокаїн

lidocaine

plaster leczniczy

ВЕСАНОЇД

Капсули

третиноїн

tretinoin

kapsułki

ВЕССЕЛ ДУЕ Ф

Капсули м`які

сулодексид

sulodexide

kapsułki miękkie

ВЕССЕЛ ДУЕ Ф

Розчин для ін’єкцій

сулодексид

sulodexide

roztwór do wstrzykiwań

ВЕСТАГІСТИН

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

ВЕСТІБО

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki

ВЕСТІНОРМ®

Таблетки

бетагістин

betahistine

tabletki
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ВЕТ-КОМОД

Краплі очні

полівінілпіролідон

polyvinylpyrrolidone

krople do oczu

ВИПРОСАЛ В®

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ВІАГРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ВІАГРА® ODT

Таблетки, що диспергуються силденафіл
в ротовій порожнині

sildenafil

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ВІАЛЬ®

Краплі очні

тетризоліну гідрохлорид

tetryzoline hydrochloride krople do oczu

ВІАСИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ВІБРАМІЦИН® Д

Таблетки, що диспергуються доксициклін
в ротовій порожнині

doxycycline

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ВІБРОЦИЛ

Гель назальний

preparat złożony

preparat złożony

żel do nosa

ВІБРОЦИЛ

Краплі назальні

preparat złożony

preparat złożony

krople do nosa

ВІБРОЦИЛ

Спрей назальний

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

ВІВІТРОЛ

Порошок та розчинник
для суспензії для ін’єкцій
пролонгованої дії

налтрексон

naltrexone

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań
o przedłużonym
uwalnianiu

ВІГАМОКС®

Краплі очні

моксифлоксацин

moxifloxacin

krople do oczu

ВІГАНТОЛ

Розчин для перорального
застосування

холекальциферол

colecalciferol

roztwór do stosowania
doustnego

ВІГОР

Бальзам для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

balsam do stosowania
doustnego

ВІДІСІК

Гель очний

карбомер

carbomer

żel do oczu

ВІДОРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ВІДОРА МІКРО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ВІЗАН

Таблетки

дієногест

dienogest

tabletki

ВІЗАРСИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ВІЗАРСИН® Q-TAB®

Таблетки, що диспергуються силденафіл
в ротовій порожнині

sildenafil

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ВІЗГЕМ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВІЗИПАК

Розчин для ін’єкцій

йодиксанол

iodixanol

roztwór do wstrzykiwań

ВІЗИРИН

Розчин для ін’єкцій

іринотекан

irinotecan

roztwór do wstrzykiwań

ВІЗІПРЕС

Краплі очні

латанопрост

latanoprost

krople do oczu

ВІЗОПТИК

Краплі очні

тетризоліну гідрохлорид

tetryzoline hydrochloride krople do oczu

ВІКАЇР®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ВІКАЛІН

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ВІКАЛІН

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ВІКАЛІН®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ВІКАСОЛ (МЕНАДІОНУ
НАТРІЮ БІСУЛЬФІТ)

Кристалічний порошок
(субстанція)

менадіон

menadione

proszek krystaliczny

ВІКС АКТИВ СИМПТОМАКС

Порошок для орального
розчину

парацетамол +
фенілефрин

paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ВІКТОЗА®

Розчин для ін’єкцій

ліраглутид

liraglutide

roztwór do wstrzykiwań
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ВІЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Таблетки, що диспергуються джозаміцин
в ротовій порожнині

josamycin

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ВІЛЬПРАФЕН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

джозаміцин

josamycin

tabletki powlekane

ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯ

Супліддя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

ВІМПАТ®

Розчин для інфузій

лакосамід

lacosamide

roztwór do wlewów

ВІМПАТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лакосамід

lacosamide

tabletki powlekane

ВІНБОРОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фенікаберан

phenicaberan

tabletki powlekane

ВІНІЛІН (ЕФІР
ПОЛІВІНІЛБУТИЛОВИЙ)

Рідина (субстанція)

вінілін

vinilin

płyn

ВІНКРИСТИН-МІЛІ

Розчин для ін’єкцій

вінкристину сульфат

vincristine sulfate

roztwór do wstrzykiwań

ВІНКРИСТИН-ТЕВА

Розчин для ін’єкцій

вінкристину сульфат

vincristine sulfate

roztwór do wstrzykiwań

ВІНОРЕЛСИН

Концентрат для приготування вінорельбін
розчину для інфузій

vinorelbine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІНОРЕЛЬБІН - ВІСТА

Концентрат для приготування вінорельбін
розчину для інфузій

vinorelbine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІНОРЕЛЬБІН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування вінорельбін
розчину для інфузій

vinorelbine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІНПОЦЕТИН

Концентрат для приготування вінпоцетин
розчину для інфузій

vinpocetine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІНПОЦЕТИН

Порошок кристалічний
(субстанція)

вінпоцетин

vinpocetine

proszek krystaliczny

ВІНПОЦЕТИН

Розчин для ін’єкцій

вінпоцетин

vinpocetine

roztwór do wstrzykiwań

ВІНПОЦЕТИН

Таблетки

вінпоцетин

vinpocetine

tabletki

ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ

Концентрат для приготування вінпоцетин
розчину для інфузій

vinpocetine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

вінпоцетин

vinpocetine

tabletki

ВІНПОЦЕТИН-ФАРМАК

Концентрат для приготування вінпоцетин
розчину для інфузій

vinpocetine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ВІПАКС XR

Таблетки пролонгованої дії

венлафаксин

venlafaxine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ВІПРАТОКС

Лінімент

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mazidło

ВІРГАН

Гель очний

ганцикловір

ganciclovir

żel do oczu

ВІРЕАД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тенофовіру дизопроксил tenofovir disoproxil

ВІРО-Z

Таблетки, вкриті оболонкою зидовудин

zidovudine

ВІРОКОМБ

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ВІРОЛАМ

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин

lamivudine

tabletki powlekane

ВІРОЛЕКС

Крем

ацикловір

aciclovir

krem

ВІРОЛЕКС

Мазь очна

ацикловір

aciclovir

maść do oczu

ВІРОЛЕКС

Порошок для розчину для
інфузій

ацикловір

aciclovir

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВІРОЛЕКС

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

ВІРОРІБ®

Капсули

рибавірин

ribavirin

kapsułki
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ВІРОСТАВ

Капсули

ставудин

stavudine

kapsułki

ВІРОТЕК ІНТИМ

Розчин для зовнішнього
застосування

бензалконію хлорид

benzalkonium chloride

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ВІРОТЕК КЛІНІК

Розчин для зовнішнього
застосування

бензалконію хлорид

benzalkonium chloride

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ВІРУДИН

Таблетки

бривудин

brivudine

tabletki

ВІСМУТУ СУБЦИТРАТ
КОЛОЇДНИЙ

Гранули

вісмут

bismuth

granulat

ВІС-НОЛ®

Капсули

вісмут

bismuth

kapsułki

ВІТАКАП

Капсули м`які

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

kapsułki miękkie

ВІТАКСОН®

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

ВІТА-МЕЛАТОНІН®

Таблетки

мелатонін

melatonin

tabletki

ВІТАМІН А

Капсули м`які

вітамін А

retinol

kapsułki miękkie

ВІТАМІН В12
(ЦІАНОКОБАЛАМІН)

Порошок кристалічний або
кристали

ціанокобаламін

cyanocobalamin

proszek krystaliczny albo
kryształy

ВІТАМІН Е

Капсули м`які

токоферол

tocopherol

kapsułki miękkie

ВІТАМІН Е 200-ЗЕНТІВА

Капсули м`які

токоферол

tocopherol

kapsułki miękkie

ВІТАМІН Е 400-ЗЕНТІВА

Капсули м`які

токоферол

tocopherol

kapsułki miękkie

ВІТАМІН Е ОЛІЙНИЙ

Рідина масляниста
(субстанція)

токоферол

tocopherol

ciecz oleista

ВІТАМІН Е-ЗЕНТІВА

Капсули м`які

токоферол

tocopherol

kapsułki miękkie

ВІТАМІН С 500

Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

ВІТАМІН С 500 МГ
АНАНАСОВИЙ

Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

ВІТАМІН С 500 МГ
АПЕЛЬСИНОВИЙ

Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

ВІТАМІН С 500 МГ
ПОЛУНИЧНИЙ

Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

ВІТАМІН С 500 МГ СУНИЧНИЙ Таблетки жувальні

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki do żucia

ВІТАМІН-Е-АЦЕТАТ

Рідина масляниста
(субстанція)

токоферол

tocopherol

ciecz oleista

ВІТАМІННИЙ ЗБІР № 2

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ВІТАМІНУ А АЦЕТАТ 1,5 МЛН. Рідина масляниста
МО/Г
(субстанція)

вітамін А

retinol

ciecz oleista

ВІТАМІНУ А ПАЛЬМІТАТ 1,7
МЛН. МО/Г

Рідина масляниста
(субстанція)

вітамін А

retinol

ciecz oleista

ВІТАПРОСТ

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ВІТАПРОСТ

Таблетки вкриті оболонкою, preparat złożony
кишковорозчинні

preparat złożony

tabletki powlekane,
dojelitowe

ВІТАПРОСТ ФОРТЕ

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ВІТОПРИЛ®

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ВІТРУМ®

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ВІТРУМ® Q10

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® АНТИОКСИДАНТ

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ВІТРУМ® Б’ЮТІ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ВІТАМІН Е

Капсули м`які

tocopherol

kapsułki miękkie

ВІТРУМ® ЕНЕРДЖИ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® КАЛЬЦІУМ
600+D400

Таблетки, вкриті оболонкою кальцію карбонат +
холекальциферол

calcium carbonate +
colecalciferol

tabletki powlekane

ВІТРУМ® КІДЗ

Таблетки жувальні

minerals + vitamins

tabletki do żucia

токоферол

мінерали + вітаміни
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ВІТРУМ® МЕМОРІ
ВІТРУМ® СУПЕРСТРЕС

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

Таблетки, вкриті оболонкою залізо + вітаміни

iron + vitamins

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ФОЛІКУМ

Таблетки, вкриті оболонкою фолієва кислота

folic acid

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ФОРАЙЗ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ФОРАЙЗ 50+

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ФОРАЙЗ ФОРТЕ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ЦЕНТУРІ

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ВІТРУМ® ЮНІОР

Таблетки жувальні

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki do żucia

ВІФЕНД

Порошок для розчину для
інфузій

вориконазол

voriconazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ВІФЕНД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

вориконазол

voriconazole

tabletki powlekane

ВІЦЕБРОЛ

Таблетки

вінпоцетин

vinpocetine

tabletki

ВОБЕНЗИМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ВОВЧУГ

Настойка для перорального preparat ziołowy
застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
doustnego

ВОДА ДЛЯ ІН`ЄКЦІЙ

Розчин для ін’єкцій

вода для ін’єкцій

aqua pro iniectione

roztwór do wstrzykiwań

ВОДА ДЛЯ ІН`ЄКЦІЙ

Розчинник для
парентерального
застосування

вода для ін’єкцій

aqua pro iniectione

rozpuszczalnik
do stosowania
pozajelitowego

ВОДА ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

Розчинник для
парентерального
застосування

вода для ін’єкцій

aqua pro iniectione

rozpuszczalnik
do stosowania
pozajelitowego

ВОДА ДЛЯ
ІН’ЄКЦІЙ-ДАРНИЦЯ

Розчинник для приготування вода для ін’єкцій
розчину для ін’єкцій

aqua pro iniectione

rozpuszczalnik do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ВОДА ДЛЯ
ІН’ЄКЦІЙ-ЗДОРОВ’Я

Розчинник для
парентерального
застосування

вода для ін’єкцій

aqua pro iniectione

rozpuszczalnik
do stosowania
pozajelitowego

ВОДНЮ ПЕРОКСИД

Розчин для зовнішнього
застосування

водню пероксид

hydrogen peroxide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

йод

iodine

proszek

canagliflozin + metformintabletki powlekane

ВОДОРОСТЕЙ БУРИХ СУХИЙ Порошок (субстанція)
ЕКСТРАКТ

Substancja czynna /
Діюча речовина

ВОКАНАМЕТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

канагліфлозин +
метформін

ВОКАСЕПТ

Таблетки

кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol tabletki
фенірамін + фенілефрин + pheniramine +
phenylephrine

ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ

Льодяники

preparat złożony

ВОЛВІТ®

preparat złożony

lizaki

Таблетки, вкриті оболонкою біотин

biotin

tabletki powlekane

ВОЛЬТАРЕН®

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ВОЛЬТАРЕН®

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

ВОЛЬТАРЕН®

Таблетки гастрорезистентні

диклофенак

diclofenac

tabletki dojelitowe

ВОЛЬТАРЕН® ЕМУЛЬГЕЛЬ

Емульгель для зовнішнього
застосування

диклофенак

diclofenac

emulsja/żel do
stosowania
zewnętrznego

ВОЛЬТАРЕН® ПЛАСТИР 24
ГОДИНИ

Пластир трансдермальний

диклофенак

diclofenac

plaster transdermalny
(system transdermalny)

ВОЛЬТАРЕН® РАПІД

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

диклофенак

diclofenac

tabletki powlekane
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ВОЛЬТАРЕН® РЕТАРД

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою, диклофенак
пролонгованої дії

diclofenac

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ВОЛЬТАРЕН® ФОРТЕ

Емульгель для зовнішнього
застосування

диклофенак

diclofenac

emulsja/żel do
stosowania
zewnętrznego

ВОЛЮВЕН

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ВОЛЮЛАЙТ

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ВОЛЮТАН®

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ВОРИТАБ®-200

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

вориконазол

voriconazole

tabletki powlekane

ВОРИТАБ®-50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

вориконазол

voriconazole

tabletki powlekane

ВОРМІЛ

Порошок для оральної
суспензії

альбендазол

albendazole

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ВОРМІЛ

Суспензія оральна

альбендазол

albendazole

zawiesina doustna

ВОРМІЛ

Таблетки жувальні

альбендазол

albendazole

tabletki do żucia

ВОТРІЄНТ™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пазопаніб

pazopanib

tabletki powlekane

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

Таблетки

активоване вугілля

carbo medicinalis

tabletki

ВУЛНУЗАН®

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ВУНДЕХІЛ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ГАБАГАМА® 600

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

габапентин

gabapentin

tabletki powlekane

ГАБАГАМА® 800

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

габапентин

gabapentin

tabletki powlekane

ГАБАЛЕПТ

Капсули

габапентин

gabapentin

kapsułki

ГАБАНА

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

ГАБАНТИН 300

Капсули

габапентин

gabapentin

kapsułki

ГАБАПЕНТИН

Капсули тверді

габапентин

gabapentin

kapsułki twarde

ГАБАПЕНТИН

Порошок (субстанція)

габапентин

gabapentin

proszek

ГАВІСКОН® М’ЯТНА
СУСПЕНЗІЯ

Суспензія оральна

preparat złożony

preparat złożony

zawiesina doustna

ГАВІСКОН® М’ЯТНІ ТАБЛЕТКИТаблетки жувальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do żucia

ГАВІСКОН® ПОЛУНИЧНІ
ТАБЛЕТКИ

Таблетки жувальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do żucia

ГАВІСКОН® ФОРТЕ М’ЯТНА
СУСПЕНЗІЯ

Суспензія оральна

preparat złożony

preparat złożony

zawiesina doustna

ГАДОВІСТ 1,0

Розчин для ін’єкцій

гадобутрол

gadobutrol

roztwór do wstrzykiwań

гадолінію оксид

gadolinium oxide

proszek

ГАДОЛІНІЮ ОКСИД ФОСФОР Порошок (субстанція)
ГРАДЕ 4Н МЕД

Substancja czynna /
Діюча речовина

ГАЛАВІТ®

Супозиторії ректальні

амінодігідрофталазіндіон aminodihydro
czopki doodbytnicze
натрію
phthalasindione sodium

ГАЛАЗОЛІН®

Гель назальний

ксилометазолін

xylometazoline

żel do nosa

ГАЛАЗОЛІН®

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ГАЛІДОР®

Розчин для ін’єкцій

бенциклан

bencyclane

roztwór do wstrzykiwań

ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНОАТ

Розчин для ін’єкцій

галоперидол

haloperidol

roztwór do wstrzykiwań

ГАЛОПЕРИДОЛ ФОРТЕ

Таблетки

галоперидол

haloperidol

tabletki

ГАЛОПЕРИДОЛ-РІХТЕР

Розчин для ін’єкцій

галоперидол

haloperidol

roztwór do wstrzykiwań

ГАЛОПЕРИДОЛ-РІХТЕР

Таблетки

галоперидол

haloperidol

tabletki

ГАЛОПРИЛ

Розчин для ін’єкцій

галоперидол

haloperidol

roztwór do wstrzykiwań
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ГАЛСТЕНА®

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

ГАЛЬВУС®

Таблетки

вілдагліптин

vildagliptin

tabletki

імуноглобулін людини

immunoglobulin human roztwór do wstrzykiwań

ГАМАНОРМ / GAMMANORM® Розчин для ін’єкцій
ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ
НОРМАЛЬНИЙ
ГАНЦИКЛОВІР-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ганцикловір

ganciclovir

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГАРБУЗА ОЛІЯ

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ГАРЦИНІЇ КАМБОДЖИЙСЬКОЇ Порошок (субстанція)
ЕКСТРАКТ, ПОРОШОК 50 %
ГАСЕК®-20

Капсули тверді

омепразол

omeprazole

kapsułki twarde

ГАСЕК®-40

Капсули тверді

омепразол

omeprazole

kapsułki twarde

ГАСТАЛ®

Таблетки для смоктання

алюмінію гідрохлорид + aluminium hydroxide + tabletki do ssania
магнію карбонат + магнію magnesium carbonate +
гідроксид
magnesium hydroxide

ГАСТРИКУМЕЛЬ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ГАСТРИТОЛ „ДР. КЛЯЙН”

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ГАСТРОПІН

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ГАСТРОФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ГАСТРОЦЕПІН®

Розчин для ін’єкцій

пірензепін

pirenzepine

roztwór do wstrzykiwań

ГАСТРОЦЕПІН®

Таблетки

пірензепін

pirenzepine

tabletki

ГАТИЛИН

Розчин для інфузій

гатифлоксацин

gatifloxacin

roztwór do wlewów

ГАТИЛИН-200

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гатифлоксацин

gatifloxacin

tabletki powlekane

ГАТИЛИН-400

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гатифлоксацин

gatifloxacin

tabletki powlekane

ГАТИМАК

Таблетки, вкриті оболонкою гатифлоксацин

gatifloxacin

tabletki powlekane

ГАТИФЛОКСАЦИН

Розчин для інфузій

гатифлоксацин

gatifloxacin

roztwór do wlewów

ГАТИЦИН-Н

Розчин для інфузій

гатифлоксацин

gatifloxacin

roztwór do wlewów

ГЕВІРАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацикловір

aciclovir

tabletki powlekane

ГЕВКАМЕН

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ГЕВКАМЕН

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ГЕДЕЛИКС® ЕВКАПС

Капсули м`які

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki miękkie

ГЕДЕЛИКС® КРАПЛІ БЕЗ
СПИРТУ

Краплі оральні

плюща звичайного листя hederae helicis folium

krople doustne

ГЕДЕЛИКС® СИРОП ВІД
КАШЛЮ

Сироп

плюща звичайного листя hederae helicis folium

syrop

ГЕДЕРИН

Сироп

плюща звичайного листя hederae helicis folium

syrop

ГЕЕРДІН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

рабепразол

rabeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕЕРДІН

Таблетки вкриті оболонкою, рабепразол
кишковорозчинні

rabeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ГЕК 130/0,42

Порошок (субстанція)

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

proszek

ГЕК 200/0,5

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ГЕК-ІНФУЗІЯ 10 %

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ГЕК-ІНФУЗІЯ 6 %

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ГЕКОДЕЗ®

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ГЕКОТОН®

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów
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ГЕКСАВІТ

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

дифтерійний токсоїд +
вакцина проти <I>H.
influenzae</I> типу b +
вакцина проти гепатиту
В (рекомбінант) +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти <I>poliomyelitis</
I> (інактивована) +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid +
zawiesina do
Haemophilus influenzae wstrzykiwań
b vaccine + hepatitis B
vaccine (recombinant)
+ pertussis vaccine
(acellular) + poliomyelitis
vaccine (inactivated) +
tetanus toxoid

ГЕКСАКСИМ Вакцина для
Суспензія для ін’єкцій
профілактики дифтерії,
правця, кашлюку
(ацелюлярний компонент),
гепатиту В рекомбінантна,
поліомієліту інактивована та
захворювань, спричинених
Haemophilus типу b,
кон’югована, адсорбована,
рідка
ГЕКСАЛІЗ

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

ГЕКСАСПРЕЙ

Спрей оромукозний

біклотимол

biclotymol

spray na błonę śluzową
jamy ustnej

ГЕКСОРАЛ®

Розчин для ротової
порожнини

гексетидин

hexetidine

roztwór do jamy ustnej

ГЕКСОРАЛ®

Спрей для ротової порожнинигексетидин

hexetidine

spray do jamy ustnej

ГЕКСОРАЛ® ЛОРСЕПТ
ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ
СМОРОДИНИ

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

ГЕКСОРАЛ®ЛОРСЕПТ ЗІ
СМАКОМ АПЕЛЬСИНА

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

ГЕКСОРАЛ®ЛОРСЕПТ ЗІ
СМАКОМ ЛИМОНА

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

ГЕКСОСЕПТ®

Спрей для ротової порожнинигексетидин

hexetidine

spray do jamy ustnej

ГЕЛОМИРТОЛ

Капсули кишковорозчинні

миртол

myrtol

kapsułki dojelitowe

ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ

Капсули кишковорозчинні

миртол

myrtol

kapsułki dojelitowe

ГЕЛОФУЗИН

Розчин для інфузій

желатин

gelatin

roztwór do wlewów

еритропоетин

erythropoietin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕМАКС еритропоетин альфа Ліофілізат для розчину для
рекомбінантний людини
ін’єкцій
ГЕМАТІКС

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГЕМЗАР®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГЕМОЖЕТ

Сироп

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

syrop

ГЕМОЗОЛЬ

Мазь

саліцилова кислота

salicylic acid

maść

ГЕМОРОЛЬ

Супозиторії

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki

ГЕМОРРОН

Мазь для зовнішнього
і ректального застосування

preparat złożony

preparat złożony

maść do stosowania
zewnętrznego
i doodbytniczego

ГЕМОФЕРОН

Розчин оральний

ціанокобаламін + фолієва cyanocobalamin + folic roztwór doustny
кислота + залізо
acid + iron

ГЕМЦИБІН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГЕМЦИТАБІН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування гемцитабін
розчину для інфузій

gemcitabine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ГЕМЦИТАБІН АМАКСА

Порошок для розчину для
інфузій

gemcitabine

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

гемцитабін
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ГЕМЦИТАБІН МЕДАК

Порошок для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГЕМЦИТАБІН-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГЕНСУЛІН М30

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ГЕНСУЛІН Н

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ГЕНСУЛІН Р

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ГЕНТАКСАН

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

гентаміцин

gentamicin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ

Порошок (субстанція)

гентаміцин

gentamicin

proszek

ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ

Розчин для ін’єкцій

гентаміцин

gentamicin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕНТАМІЦИНУ
СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

гентаміцин

gentamicin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕНТОС®

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

ГЕПАБЕНЕ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

ГЕПАДИФ®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ГЕПАДИФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕПА-МЕРЦ

Гранулят

орнітину аспартат

ornithine aspartate

granulat

ГЕПА-МЕРЦ

Концентрат для приготування орнітину аспартат
розчину для інфузій

ornithine aspartate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ГЕПАРИН

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАРИН НАТРІЙ

Порошок (субстанція)

гепарин

heparin

proszek

ГЕПАРИН-БІОЛІК

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ

Гель

гепарин

heparin

żel

ГЕПАРИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАРИН-ІНДАР

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАРИН-НОВОФАРМ

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАРИНОВА МАЗЬ

Мазь

бензокаїн + гепарин

benzocaine + heparin

maść

ГЕПАРИН-ФАРМЕКС

Розчин для ін’єкцій

гепарин

heparin

roztwór do wstrzykiwań

ГЕПАСОЛ® НЕО 8 %

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

ГЕПАТОФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ГЕПАТРОМБІН

Гель

гепарин

heparin

żel

ГЕПАТРОМБІН

Крем

гепарин

heparin

krem

ГЕПАЦЕФ КОМБІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕПАЦЕФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон

cefoperazone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕПТАВІР-150

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин

lamivudine

tabletki powlekane

ГЕПТРАЛ®

Порошок ліофілізований для адеметіонін
розчину для ін’єкцій

ademetionine

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ГЕПТРАЛ®

Таблетки кишковорозчинні

ademetionine

tabletki dojelitowe

адеметіонін
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ГЕРБАПАКС СИРОП

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ГЕРБІОН® СИРОП
ПЕРВОЦВІТУ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ГЕРБІОН® СИРОП
ПОДОРОЖНИКА

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ГЕРПЕВАЛ 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валацикловір

valaciclovir

tabletki powlekane

ГЕРПЕВІР®

Мазь

ацикловір

aciclovir

maść

ГЕРПЕВІР®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ацикловір

aciclovir

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЕРПЕВІР®

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

ГЕРЦЕПТИН®

Розчин для ін’єкцій

трастузумаб

trastuzumab

roztwór do wstrzykiwań

трастузумаб

trastuzumab

liofilizat do
przygotowania
koncentratu dla
roztworu do wlewu

ГЕРЦЕПТИН® / HERCEPTIN® Ліофілізат для концентрату
для розчину для інфузій

ГЕСПЕРИДИН

Порошок (субстанція)

гесперидин

hesperidine

proszek

ГИНПРОГЕСТ

М’які капсули

прогестерон

progesterone

kapsułki miękkie

ГІВАЛЕКС

Розчин для ротової
порожнини

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do jamy ustnej

ГІВАЛЕКС

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

preparat złożony

spray do jamy ustnej

ГІДАЗЕПАМ

Порошок (субстанція)

гідазепам

hydazepam

proszek

ГІДАЗЕПАМ ІС®

Таблетки

гідазепам

hydazepam

tabletki

ГІДАЗЕПАМ ІС®

Таблетки сублінгвальні

гідазепам

hydazepam

tabletki podjęzykowe

метилкремнієва кислоти

methylsiliconic acid

żel

ГІДРОГЕЛЬ
Гель
МЕТИЛКРЕМНІЄВОЇ КИСЛОТИ
ГІДРОКОРТИЗОН

Мазь

гідрокортизон

hydrocortisone

maść

ГІДРОКОРТИЗОН

Мазь очна

гідрокортизон

hydrocortisone

maść do oczu

ГІДРОКОРТИЗОН - ПОС

Мазь очна

гідрокортизон

hydrocortisone

maść do oczu

ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ

Суспензія для ін’єкцій

гідрокортизон

hydrocortisone

zawiesina do
wstrzykiwań

ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛЬ
130/0,4

Порошок (субстанція)

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

proszek

ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛЬ
200/0,5

Порошок (субстанція)

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

proszek

ГІДРОКСИПРОГЕСТЕРОНУ
КАПРОНАТ

Порошок (субстанція)

гідроксипрогестерон

hydroxyprogesterone

proszek

гідроксикарбамід

hydroxycarbamide

kapsułki

ГІДРОКСИСЕЧОВИНА МЕДАК Капсули
ГІДРОХЛОРТІАЗИД

Кристалічний порошок
(субстанція)

гідрохлортіазид

hydrochlorothiazide

proszek krystaliczny

ГІДРОХЛОРТІАЗИД

Таблетки

гідрохлортіазид

hydrochlorothiazide

tabletki

ГІК®

Розчин для інфузій

глюкоза + калію хлорид

glucose + potassium
chloride

roztwór do wlewów

ГІКАМТИН™

Капсули тверді

топотекан

topotecan

kapsułki twarde

ГІКАМТИН™

Ліофілізат для розчину для
інфузій

топотекан

topotecan

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ГІЛОБА

Капсули

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

kapsułki

ГІНАЛГІН

Таблетки вагінальні

хлорхінальдол +
метронідазол

chlorquinaldol +
metronidazole

tabletki dopochwowe
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Postać

ГІНЕКИТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ГІНЕКОФІТ

Настойка складна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka złożona

ГІНЕПРИСТОН

Таблетки

mifepristone

mifepristone

tabletki

ГІНІПРАЛ

Концентрат для приготування гексопреналін
розчину для інфузій

hexoprenaline

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ГІНІПРАЛ

Розчин для ін’єкцій

гексопреналін

hexoprenaline

roztwór do wstrzykiwań

ГІНКГО БІЛОБА-АСТРАФАРМ

Капсули

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

kapsułki

ГІНКГОКАПС-М

Капсули

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

kapsułki

ГІНКОФАР

Таблетки, вкриті оболонкою екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

tabletki powlekane

ГІНОЛАКТ

Капсули вагінальні м’які

lactobacillus spp.

lactobacillus spp.

kapsułki dopochwowe
miękkie

ГІНО-ПЕВАРИЛ®

Песарії

еконазол

econazole

pessarium

ГІНО-ТАРДИФЕРОН

Таблетки, вкриті оболонкою, preparat złożony
пролонгованої дії

preparat złożony

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ГІНОФЛОР

Таблетки вагінальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki dopochwowe

ГІНОФОРТ

Крем вагінальний

бутоконазол

butoconazole

krem dopochwowy

ГІНСОМІН

Капсули м`які

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

kapsułki miękkie

ГІОКСИЗОН

Мазь

гідрокортизон +
окситетрациклін

hydrocortisone +
oxytetracycline

maść

ГІПЕРФЛАВ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ГІПЕРХАЕС

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

ГІПОТІАЗИД®

Таблетки

гідрохлортіазид

hydrochlorothiazide

tabletki

ГІПРИЛ - А ПЛЮС

Таблетки

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki

ГІПРИЛ-А

Таблетки

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ГІРЧАКА ПТАШИНОГО ТРАВА Трава (субстанція)
ГІСТАК

Таблетки, вкриті оболонкою ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

ГІСТАФЕН

Таблетки

сехіфенадин

sequifenadine

tabletki

ГЛАЙРІ-1

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛАЙРІ-2

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛАЙРІ-3

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛАЙРІ-4

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛЕВО

Таблетки, вкриті оболонкою левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ГЛЕВО В/В

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ГЛЕМАЗ

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛЕМОНТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

ГЛЕМОНТ ТАБЛЕТКИ
ЖУВАЛЬНІ

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

ГЛЕНБЕКАР

Аерозоль для інгаляцій
дозований

беклометазону діпропіонатbeclometasone
dipropionate

aerozol do inhalacji,
dawkowany

ГЛЕНРАЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

ГЛЕНСПРЕЙ З АЗЕЛАСТИНОМ Спрей назальний
ГЛИКЛАДА®

Таблетки з модифікованим
вивільненням

гліклазид

gliclazide

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ГЛИМАКС®

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛІАНОВ®

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ГЛІАТИЛІН

Капсули м`які

холіну альфосцерат

choline alfoscerate

kapsułki miękkie

ГЛІАТИЛІН

Розчин для ін’єкцій

холіну альфосцерат

choline alfoscerate

roztwór do wstrzykiwań

ГЛІБЕНКЛАМІД

Порошок (субстанція)

глібенкламід

glibenclamide

proszek

ГЛІБЕНКЛАМІД

Таблетки

глібенкламід

glibenclamide

tabletki

ГЛІБЕНКЛАМІД-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

глібенкламід

glibenclamide

tabletki

ГЛІБОМЕТ®

Таблетки, вкриті оболонкою глібенкламід + метформін glibenclamide +
metformin

tabletki powlekane

ГЛІБОФОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

глібенкламід + метформін glibenclamide +
metformin

tabletki powlekane

ГЛІВЕК®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

ГЛІКЛАЗИД-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

гліклазид

gliclazide

tabletki

ГЛІКОСТЕРИЛ Ф10

Розчин для інфузій

кальцію хлорид +
calcium chloride +
фруктоза + магнію хлорид fructose + magnesium
+ калію хлорид + натрію chloride + potassium
хлорид
chloride + sodium
chloride

roztwór do wlewów

ГЛІКОСТЕРИЛ Ф5

Розчин для інфузій

calcium chloride +
кальцію хлорид +
фруктоза + магнію хлорид fructose + magnesium
+ калію хлорид + натрію chloride + potassium
chloride + sodium
хлорид
chloride

roztwór do wlewów

ГЛІМЕПІРИД

Порошок (субстанція)

глімепірид

glimepiride

proszek

ГЛІМЕПІРИД-ТЕВА

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛІНОВА

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛІОЗОМІД

Капсули

темозоломід

temozolomide

kapsułki

ГЛІОЛАН

Порошок для орального
розчину

амінолевулінова кислота aminolevulinic acid

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ГЛІОРАЛ®

Таблетки

гліклазид

gliclazide

tabletki

ГЛІПРЕСИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

терліпресин

terlipressin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЛІРИД

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ГЛІТЕЙК

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тейкопланін

teicoplanin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ГЛІЦЕРИН

Рідина

гліцерин

glycerol

płyn

ГЛІЦЕРИН

Розчин для зовнішнього
застосування

гліцерин

glycerol

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ГЛІЦЕРИН

Розчин нашкірний

гліцерин

glycerol

roztwór do stosowania
na skórę

ГЛІЦИН

Таблетки сублінгвальні

гліцин

glycine

tabletki podjęzykowe

ГЛІЦИСЕД®

Таблетки

гліцин

glycine

tabletki

ГЛОБІГЕН™

Сироп

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

syrop

ГЛОДУ ЛИСТЯ І КВІТКИ

Листя і квітки (субстанція)

глікозиди глоду

crataegus glycosides

liście i kwiaty

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Настойка

глікозиди глоду

crataegus glycosides

nalewka

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Настойка для перорального глікозиди глоду
застосування

crataegus glycosides

nalewka do stosowania
doustnego

ГЛОДУ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

crataegus glycosides

owoce

ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА

Таблетки, вкриті оболонкою глутамінова кислота

glutamic acid

tabletki powlekane

глікозиди глоду
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ГЛУТАРГІН

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування аргініну глутамат
розчину для інфузій

arginine glutamate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ГЛУТАРГІН

Розчин для ін’єкцій

аргініну глутамат

arginine glutamate

roztwór do wstrzykiwań

ГЛУТАРГІН

Таблетки

аргініну глутамат

arginine glutamate

tabletki

ГЛУТАРГІН АЛКОКЛІН

Порошок для орального
розчину

аргініну глутамат

arginine glutamate

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ГЛУТАРГІН АЛКОКЛІН

Таблетки

аргініну глутамат

arginine glutamate

tabletki

ГЛЮКОВАНС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

глібенкламід + метформін glibenclamide +
metformin

tabletki powlekane

ГЛЮКОЗА

Розчин для ін’єкцій

глюкоза

glucose

roztwór do wstrzykiwań

ГЛЮКОЗА

Розчин для інфузій

глюкоза

glucose

roztwór do wlewów

ГЛЮКОЗА

Таблетки

глюкоза

glucose

tabletki

ГЛЮКОЗА 5 % Б. БРАУН

Розчин для інфузій

глюкоза

glucose

roztwór do wlewów

ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

глюкоза

glucose

roztwór do wstrzykiwań

ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ

Розчин для інфузій

глюкоза

glucose

roztwór do wlewów

ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНИЙ
ТЕСТ

Порошок дозований

глюкоза

glucose

proszek dozowany

ГЛЮКОСОЛ

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + глюкоза calcium chloride +
+ калію хлорид + натрію glucose + potassium
хлорид
chloride + sodium
chloride

roztwór do wlewów

ГЛЮКОФАЖ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

ГЛЮКОФАЖ XR

Таблетки пролонгованої дії

метформін

metformin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ГЛЮКСИЛ®

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + глюкоза calcium chloride +
+ магнію хлорид + калію glucose + magnesium
хлорид + натрію ацетат + chloride + potassium
натрію хлорид + ксилітол chloride + sodium
acetate + sodium
chloride + xylitol

roztwór do wlewów

ГЛЮРЕНОРМ®

Таблетки

гліквідон

gliquidone

tabletki

ГЛЮТАЗОН®

Таблетки

піоглітазон

pioglitazone

tabletki

ГЛЮТАЛІТ

Капсули

літій

lithium

kapsułki

ГОДАСАЛ®

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki

ГОНАЛ-Ф®

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

фолітропін альфа

follitropin alfa

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

ГОНАЛ-Ф®

Розчин для ін’єкцій

фолітропін альфа

follitropin alfa

roztwór do wstrzykiwań

ГОРДОКС

Розчин для ін’єкцій

апротинін

aprotinin

roztwór do wstrzykiwań

ГОРОБИНИ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ
ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

ГОРОСТЕН®

Розчин для зовнішнього
застосування

декаметоксин

decamethoxine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ГОФЕН 200

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

ГОФЕН 400

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

ГРАВАГІН

Песарії

метронідазол

metronidazole

pessarium

ГРАНОЦИТ® 34

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

ленограстім

lenograstim

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

42

Nazwa handlowa /
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Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ГРАСТИМ®

Розчин для ін’єкцій

філграстим

filgrastim

roztwór do wstrzykiwań

ГРАТЕЦІАНО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

софосбувір

sofosbuvir

tabletki powlekane

ГРИДОКЛЯЙН™

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ГРИЗЕОФУЛЬВІН

Таблетки

гризеофульвін

griseofulvin

tabletki

ГРИПАУТ

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ГРИПАУТ
МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ

Сироп

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин + натрію
цитрат

chlorphenamine
syrop
+ paracetamol +
phenylephrine + sodium
citrate

ГРИПГО®

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ГРИПЕКС АКТИВ

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ГРИПЕКС АКТИВ МАКС

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ декстрометорфан
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine +
dextromethorphan
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ГРИПЕКС СТАРТ

Капсули

кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol + kapsułki
фенілефрин
phenylephrine

ГРИПЕКС ХОТАКТИВ МАКС

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота
+ парацетамол +
фенілефрин

ГРИПОМЕД®

Капсули

аскорбінова кислота +
ascorbic acid + caffeine kapsułki
кофеїн + хлорфенамін + + chlorphenamine +
парацетамол
paracetamol

ascorbic acid +
paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ГРИПОЦИТРОН КІДС ЛИМОН Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
хлорфенаміну малеат +
парацетамол

ascorbic acid +
proszek do
chlorphenamine maleate przygotowania roztworu
+ paracetamol
doustnego

ГРИПОЦИТРОН КІДС ОРАНЖ Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
хлорфенаміну малеат +
парацетамол

ascorbic acid +
proszek do
chlorphenamine maleate przygotowania roztworu
+ paracetamol
doustnego

ГРИПОЦИТРОН ЛОР

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

ГРИПОЦИТРОН ФОРТЕ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
pheniramine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ГРИПОЦИТРОН ХОТ ОРАНЖ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ГРИППОСТАД® ГАРЯЧИЙ
НАПІЙ

Порошок для орального
розчину

парацетамол

paracetamol

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ГРИППОСТАД® РИНО 0,05 % Краплі назальні
НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ
ГРИППОСТАД® РИНО 0,1 %
НАЗАЛЬНИЙ СПРЕЙ

Спрей назальний
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preparat złożony

spray do jamy ustnej

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ГРИППОСТАД® РИНО 0,1 %
НАЗАЛЬНІ КРАПЛІ

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ГРИППОСТАД® С

Капсули тверді

аскорбінова кислота +
ascorbic acid + caffeine kapsułki twarde
кофеїн + хлорфенамін + + chlorphenamine +
парацетамол
paracetamol

ГРИПФЛЮ

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ГРИЦИКІВ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ГРОПРИНОЗИН®

Сироп

інозину пранобекс

inosine pranobex

syrop

ГРОУТРОПІН

Розчин для ін’єкцій

соматотропін

somatropin

roztwór do wstrzykiwań

ГРУДНИЙ ЗБІР № 1

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ГРУДНИЙ ЗБІР № 2

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

ГРУДНІ КРАПЛІ ВІД КАШЛЮ Рідина
ГУАРЕМ

Гранули

гуарова камедь

guar gum

granulat

ГУТТАЛАКС®

Таблетки

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

tabletki

ГУТТАЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ Краплі

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

krople

ДАЙВОБЕТ

Мазь

бетаметазон +
кальципотріол

betamethasone +
calcipotriol

maść

ДАКАРБАЗИН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

дакарбазин

dacarbazine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДАКАРБАЗИН МЕДАК

Порошок для розчину для
ін’єкцій

дакарбазин

dacarbazine

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДАКАРБАЗИН МЕДАК

Порошок для розчину для
інфузій

дакарбазин

dacarbazine

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ДАКОГЕН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

децитабін

decitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ДАКСАС®

Таблетки вкриті плівковою
оболонкою

рофлуміласт

roflumilast

tabletki powlekane

ДАЛАРГІН

Порошок (субстанція)

даларгін

dalargin

proszek

ДАЛАРГІН - БІОЛІК®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

даларгін

dalargin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДАЛАРГІН-ФАРМСИНТЕЗ

Розчин для ін’єкцій

даларгін

dalargin

roztwór do wstrzykiwań

ДАЛАЦИН ПІХВОВИЙ КРЕМ

Крем вагінальний

кліндаміцин

clindamycin

krem dopochwowy

ДАЛАЦИН Т

Гель

кліндаміцин

clindamycin

żel

ДАЛАЦИН Ц

Капсули

кліндаміцин

clindamycin

kapsułki

ДАЛЕРОН КОЛД 3®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

декстрометорфан
+ парацетамол +
псевдоефедрин

dextromethorphan
+ paracetamol +
pseudoephedrine

tabletki powlekane

ДАЛЕРОН® С

Гранули для орального
розчину

аскорбінова кислота +
парацетамол

ascorbic acid +
paracetamol

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ДАЛЕРОН® С ЮНІОР

Гранули для орального
розчину

аскорбінова кислота +
парацетамол

ascorbic acid +
paracetamol

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ДАЛМАКСІН

Супозиторії

тіотриазолін

thiotriazoline

czopki

ДАПРИЛ

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki
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ДАРРОУ РОЗЧИН

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

ДАРСІЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою силімарин

silymarin

tabletki powlekane

ДАУНОЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

даунорубіцин

daunorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДЕБІТУМ - САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сертралін

sertraline

tabletki powlekane

ДЕЗАМІНООКСИТОЦИН

Таблетки

демокситоцин

demoxytocin

tabletki

ДЕЗИРЕТТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дезогестрел

desogestrel

tabletki powlekane

ДЕЗЛОРАТАДИН

Порошок (субстанція)

дезлоратадин

desloratadine

proszek

ДЕЗТРОН

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДЕКАМЕВІТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ДЕКАПЕПТИЛ

Розчин для ін’єкцій

трипторелін

triptorelin

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКАПЕПТИЛ ДЕПО

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

трипторелін

triptorelin

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

ДЕКАРИС

Таблетки

левамізол

levamisole

tabletki

ДЕКАСАН®

Розчин

декаметоксин

decamethoxine

roztwór

ДЕКАТИЛЕН™

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

ДЕКСА-ЗДОРОВ`Я

Розчин для ін’єкцій

декскетопрофен

dexketoprofen

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКСАЛГІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

декскетопрофен

dexketoprofen

tabletki powlekane

ДЕКСАЛГІН® ІН’ЄКТ

Розчин для ін’єкцій

декскетопрофен

dexketoprofen

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКСАЛГІН® САШЕ

Гранули для орального
розчину

декскетопрофен

dexketoprofen

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ДЕКСАМЕТАЗОН

Розчин для ін’єкцій

дексаметазон

dexamethasone

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКСАМЕТАЗОН

Таблетки

дексаметазон

dexamethasone

tabletki

ДЕКСАМЕТАЗОН ВФЗ

Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ДЕКСАМЕТАЗОН ГАЛЕФАРМ Таблетки

дексаметазон

dexamethasone

tabletki

ДЕКСАМЕТАЗОН-БІОФАРМА Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ

Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

дексаметазон

dexamethasone

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

дексаметазон

dexamethasone

tabletki

ДЕКСАМЕТАЗОНУ НАТРІЮ
ФОСФАТ

Порошок (субстанція)

дексаметазон

dexamethasone

proszek

ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ

Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ

Розчин для ін’єкцій

дексаметазон

dexamethasone

roztwór do wstrzykiwań

ДЕКСАПОС

Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ДЕКСДОР

Концентрат для приготування дексмедетомідин
розчину для інфузій

dexmedetomidine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДЕКС-ТОБРИН

Краплі очні

дексаметазон +
тобраміцин

dexamethasone +
tobramycin

krople do oczu

ДЕЛАГІЛ

Таблетки

хлорохін

chloroquine

tabletki

ДЕЛОР®

Крем

клобетазол

clobetasol

krem

ДЕЛОР®

Мазь

клобетазол

clobetasol

maść
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ДЕМОПЕНЕМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДЕНЕБОЛ

Таблетки

рофекоксиб

rofecoxib

tabletki

ДЕНЕБОЛ ГЕЛЬ

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ДЕНІЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДЕ-НОЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

вісмут

bismuth

tabletki powlekane

ДЕНТА КРАПЛІ

Розчин зубний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór stomatologiczny

ДЕНТАГЕЛЬ®

Гель для ясен

preparat złożony

preparat złożony

żel do stosowania na
dziąsła

ДЕНТІНОКС-ГЕЛЬ Н

Гель для ясен

preparat ziołowy

preparat ziołowy

żel do stosowania na
dziąsła

ДЕНТОЛ 10 %

Гель для ясен

бензокаїн

benzocaine

żel do stosowania na
dziąsła

ДЕНТОЛ 7,5 %

Гель для ясен

бензокаїн

benzocaine

żel do stosowania na
dziąsła

ДЕПАКІН ХРОНО® 300 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою, вальпроєва кислота
пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг

Таблетки, вкриті оболонкою, вальпроєва кислота
пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДЕПАКІН®

Сироп

вальпроєва кислота

valproic acid

syrop

ДЕПАКІН® 400 мг

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

вальпроєва кислота

valproic acid

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДЕПАКІН® ЕНТЕРІК 300

Таблетки вкриті оболонкою, вальпроєва кислота
кишковорозчинні

valproic acid

tabletki powlekane,
dojelitowe

ДЕПІОФЕН

Розчин для ін’єкцій

dexketoprofen

roztwór do wstrzykiwań

ДЕПЛАТ

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ДЕПО-МЕДРОЛ

Суспензія для ін’єкцій

метилпреднізолон

methylprednisolone

zawiesina do
wstrzykiwań

ДЕПО-ПРОВЕРА®

Суспензія для ін’єкцій

медроксипрогестерон

medroxyprogesterone

zawiesina do
wstrzykiwań

ДЕПОС

Суспензія для ін’єкцій

бетаметазон

betamethasone

zawiesina do
wstrzykiwań

ДЕПРИВІТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ДЕПРИВОКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

флувоксамін

fluvoxamine

tabletki powlekane

ДЕПРИМ® ФОРТЕ

Капсули тверді

звіробою трава

hyperici herba

kapsułki twarde

ДЕРЕВІЮ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ДЕРЕВІЮ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ДЕРИВА ВОДНИЙ ГЕЛЬ

Гель

адапален

adapalene

żel

ДЕРИВА С ГЕЛЬ

Гель

адапален + кліндаміцин

adapalene + clindamycin żel

ДЕРМАДРІН

Мазь

дифенгідрамін

diphenhydramine

maść

ДЕРМАЗИН

Крем

срібла сульфадіазин

silver sulfadiazine

krem

ДЕРМАЗОЛ®

Крем

кетоконазол

ketoconazole

krem

ДЕРМАЗОЛ®

Шампунь

кетоконазол

ketoconazole

szampon

ДЕРМАЗОЛ® ПЛЮС

Шампунь

preparat złożony

preparat złożony

szampon

декскетопрофен
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ДЕРМАСАН

Рідина нашкірна

preparat złożony

preparat złożony

płyn do stosowania na
skórę

ДЕРМОВЕЙТ™

Крем

клобетазол

clobetasol

krem

ДЕРМОВЕЙТ™

Мазь

клобетазол

clobetasol

maść

ДЕСИТИН®

Мазь

цинку оксид

zinc oxide

maść

ДЕТОКСИФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ДЕТОКСОПІРОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ДЕТРАЛЕКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

діосмін + гесперидин

diosmin + hesperidine

tabletki powlekane

ДЕТРУЗИТОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

толтеродин

tolterodine

tabletki powlekane

ДЕФЕНОРМ

Капсули тверді

подорожника лушпайки

psyllium seeds

kapsułki twarde

ДЖАЗ

Таблетки, вкриті оболонкою дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ДЖАЗ ПЛЮС

Таблетки, вкриті оболонкою дроспіренон + етиніл
drospirenone +
естрадіолу + левомефолат ethinylestradiol +
кальцію
levomefolate calcium

tabletki powlekane

ДЖАКАВІ

Таблетки

руксолітиніб

ruxolitinib

tabletki

ДЖАРДІНС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

емпагліфлозин

empagliflozin

tabletki powlekane

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

бендазол

bendazol

roztwór do wstrzykiwań

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

бендазол

bendazol

tabletki

ДИВІГЕЛЬ

Гель

естрадіол

estradiol

żel

ДИГОКСИН

Розчин для ін’єкцій

дигоксин

digoxin

roztwór do wstrzykiwań

ДИГОКСИН

Таблетки

дигоксин

digoxin

tabletki

ДИГОКСИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

дигоксин

digoxin

tabletki

ДИКЛАК®

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛАК®

Таблетки кишковорозчинні

диклофенак

diclofenac

tabletki dojelitowe

ДИКЛАК® ID

Таблетки з модифікованим
вивільненням

диклофенак

diclofenac

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ДИКЛАК® ГЕЛЬ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛАК® ЛІПОГЕЛЬ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОБЕНЕ

Пластир трансдермальний

диклофенак

diclofenac

plaster transdermalny
(system transdermalny)

ДИКЛОБЕРЛ® 100

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

ДИКЛОБЕРЛ® 50

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

ДИКЛОБЕРЛ® 50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

диклофенак

diclofenac

tabletki powlekane

ДИКЛОБЕРЛ® N 75

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОБЕРЛ® РЕТАРД

Капсули пролонгованої дії
тверді

диклофенак

diclofenac

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ДИКЛОБРЮ

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОБРЮ

Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

ДИКЛОБРЮ 100 мг

Таблетки, вкриті плівковою диклофенак
оболонкою, пролонгованої дії

diclofenac

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДИКЛОВІТ

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

ДИКЛОКАЇН

Розчин для ін’єкцій

диклофенак + лідокаїн

diclofenac + lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛО-П

Таблетки

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki
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ДИКЛОРАН® ПЛЮС

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ДИКЛОСАН

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ДИКЛО-Ф

Краплі очні

диклофенак

diclofenac

krople do oczu

ДИКЛОФЕНАК

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

ДИКЛОФЕНАК

Супозиторії ректальні

диклофенак

diclofenac

czopki doodbytnicze

ДИКЛОФЕНАК

Таблетки

диклофенак

diclofenac

tabletki

ДИКЛОФЕНАК

Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

диклофенак

diclofenac

proszek

ДИКЛОФЕНАК ДІЕТИЛАМІНУ Порошок (субстанція)
ДИКЛОФЕНАК
з ПАРАЦЕТАМОЛОМ

Таблетки

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki

ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ

Капсули

диклофенак

diclofenac

kapsułki

ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ

Супозиторії ректальні

диклофенак

diclofenac

czopki doodbytnicze

ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ ЛХ

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК-БІОЛІК

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК-ВІОЛА

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ

Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я
УЛЬТРА

Спрей нашкірний

диклофенак

diclofenac

spray do stosowania na
skórę

ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я
УЛЬТРА

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ’Я
ФОРТЕ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ДИКЛОФЕНАК-ФАРМЕКС

Супозиторії ректальні

диклофенак

diclofenac

czopki doodbytnicze

ДИКОР ЛОНГ

Таблетки пролонгованої дії

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ДИЛАСИДОМ®

Таблетки

молсидомін

molsidomine

tabletki

ДИЛТІАЗЕМ

Таблетки

дилтіазем

diltiazem

tabletki

ДИЛТІАЗЕМ ЛАННАХЕР 180 мг Таблетки, вкриті плівковою дилтіазем
оболонкою, пролонгованої дії

diltiazem

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДИЛТІАЗЕМ ЛАННАХЕР 90 мг Таблетки, вкриті плівковою дилтіазем
оболонкою, пролонгованої дії

diltiazem

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДИМЕДРОЛ

Розчин для ін’єкцій

дифенгідрамін

diphenhydramine

roztwór do wstrzykiwań

ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

дифенгідрамін

diphenhydramine

roztwór do wstrzykiwań

ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

дифенгідрамін

diphenhydramine

tabletki

ДИМЕКСИД

Рідина для зовнішнього
застосування

діметил сульфоксид

dimethyl sulfoxide

płyn do stosowania
zewnętrznego

ДИМЕКСИД®

Розчин нашкірний

діметил сульфоксид

dimethyl sulfoxide

roztwór do stosowania
na skórę

ДИМЕКСИД-ЖФФ

Рідина для зовнішнього
застосування

діметил сульфоксид

dimethyl sulfoxide

płyn do stosowania
zewnętrznego
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ДИМЕКСИД-ЛУГАЛ

Рідина для зовнішнього
застосування

діметил сульфоксид

dimethyl sulfoxide

płyn do stosowania
zewnętrznego

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД

Рідина для зовнішнього
застосування

діметил сульфоксид

dimethyl sulfoxide

płyn do stosowania
zewnętrznego

ДИНАМІКО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ДИНАСТАТ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

парекоксиб

parecoxib

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДИНОРИК®-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою атенолол + хлорталідон

ДИП РИЛІФ

Гель

ібупрофен + левоментол ibuprofen + levomenthol żel

ДИПІРИДАМОЛ

Розчин для ін’єкцій

дипірідамол

dipyridamole

roztwór do wstrzykiwań

ДИПІРИДАМОЛ

Таблетки

дипірідамол

dipyridamole

tabletki

ДИПІРИДАМОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою дипірідамол

dipyridamole

tabletki powlekane

ДИПРОСАЛІК®

Лосьйон

preparat złożony

preparat złożony

lotion

ДИПРОСАЛІК®

Мазь

бетаметазону дипропіонат betamethasone
maść
+ саліцилова кислота
dipropionate + salicylic
acid

ДИПРОСПАН®

Суспензія для ін’єкцій

бетаметазон

betamethasone

zawiesina do
wstrzykiwań

ДИРОТОН®

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ДИСПОРТ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

botulinum toxin a

botulinum toxin A

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДИСПОРТ®/DYSPORT®
Порошок для розчину для
Комплекс ботулінічний
ін’єкцій
токсин типу А гемаглютинін
300 ОД

botulinum toxin a

botulinum toxin A

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

atenolol + chlortalidone tabletki powlekane

ДИСФЛАТИЛ

Краплі для перорального
застосування

симетикон

simeticone

krople do stosowania
doustnego

ДИТИЛІН-БІОЛІК

Розчин для ін’єкцій

суксаметонію йодид

suxamethonium iodide

roztwór do wstrzykiwań

ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

суксаметонію йодид

suxamethonium iodide

roztwór do wstrzykiwań

ДИФЕНГІДРАМІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

дифенгідрамін

diphenhydramine

proszek krystaliczny

ДИФЕНІН

Порошок (субстанція)

фенітоїн

phenytoin

proszek

ДИФЕНІН®

Таблетки

фенітоїн

phenytoin

tabletki

ДИФЕРЕЛІН®

Порошок (субстанція)

трипторелін

triptorelin

proszek

ДИФЛАЗОН®

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ДИФЛАЗОН®

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów

ДИФЛЮЗОЛ®

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ДИФЛЮЗОЛ®

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów

ДИФЛЮКАН®

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ДИФЛЮКАН®

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów

ДИЦЕТЕЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пінаверію бромід

pinaverium bromide

tabletki powlekane

ДИЦИНОН

Розчин для ін’єкцій

етамзилат

etamsylate

roztwór do wstrzykiwań

ДИЦИНОН

Таблетки

етамзилат

etamsylate

tabletki

ДІАБЕТОН® MR 60 мг

Таблетки з модифікованим
вивільненням

гліклазид

gliclazide

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ДІАБРЕКС®

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ДІАГЛІЗИД®

Таблетки

гліклазид

gliclazide

tabletki
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ДІАГЛІЗИД® MR

Таблетки з модифікованим
вивільненням

гліклазид

gliclazide

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ДІАГЛІЗИД® МR

Таблетки з модифікованим
вивільненням

гліклазид

gliclazide

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ДІАЗЕПАМ

Порошок кристалічний
(субстанція)

діазепам

diazepam

proszek krystaliczny

ДІАЗОЛІН ДЛЯ ДІТЕЙ

Гранули для оральної
суспензії

мебгідролін

mebhydrolin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ДІАЗОЛІН®

Драже

мебгідролін

mebhydrolin

drażetki

ДІАЗОЛІН®

Таблетки

мебгідролін

mebhydrolin

tabletki

ДІАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

мебгідролін

mebhydrolin

tabletki

ДІАКАРБ

Таблетки

ацетазоламід

acetazolamide

tabletki

ДІАКОРДИН® 120 РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

дилтіазем

diltiazem

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ДІАКОРДИН® 60

Таблетки

дилтіазем

diltiazem

tabletki

ДІАКОРДИН® 90 РЕТАРД

Таблетки, вкриті оболонкою, дилтіазем
пролонгованої дії

diltiazem

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ДІАЛІПОН®

Капсули

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

kapsułki

ДІАЛІПОН®

Розчин для інфузій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wlewów

ДІАЛІПОН® ТУРБО

Розчин для інфузій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wlewów

ДІАМАКС®

Капсули тверді

діацереїн

diacerein

kapsułki twarde

ДІАНЕ-35

Таблетки, вкриті оболонкою ципротерон (ципротерону cyproterone
tabletki powlekane
ацетат) + етиніл естрадіолу(cyproterone acetate) +
ethinylestradiol

ДІАНІЛ ПД 4 З ВМІСТОМ
Розчин для перитонеального preparat złożony
ГЛЮКОЗИ 1,36 % М/ОБ/13,6 діалізу
МГ/МЛ

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ДІАНІЛ ПД 4 З ВМІСТОМ
Розчин для перитонеального preparat złożony
ГЛЮКОЗИ 3,86 % М/ОБ/38,6 діалізу
МГ/МЛ

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ДІАНІЛ ПД 4 З ВМІСТОМ
ГЛЮКОЗИ 2,27 % М/ОБ / 22,7
МГ/МЛ

ДІАНОРМЕТ® 500

Таблетки

метформін

metformin

tabletki

ДІАПІРИД®

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ДІАПРАЗОЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

омепразол

omeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДІАРЕМІКС

Капсули

дицикломіну гідрохлорид, dicyclomine
лоперамід + lactobacillus hydrochloride,
spp.
loperamide +
lactobacillus spp.

kapsułki

ДІАТРИЗОЄВОЇ КИСЛОТИ
ДИГІДРАТ

Порошок (субстанція)

діатризоєва кислота

diatrizoic acid

proszek

ДІАФОРМІН®

Таблетки

метформін

metformin

tabletki

ДІАФОРМІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

ДІАФОРМІН® SR

Таблетки пролонгованої дії

метформін

metformin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu
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ДІОВАН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ДІОКОР 160

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ДІОКОР 80

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

ДІОКОР СОЛО 160

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ДІОКОР СОЛО 80

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валсартан

valsartan

tabletki powlekane

ДІОКСИДИН

Розчин

діоксидин

dioxydine

roztwór

ДІОКСИЗОЛЬ®-ДАРНИЦЯ

Розчин

preparat złożony

preparat złożony

roztwór

ДІОСМІН

Порошок (субстанція)

діосмін

diosmin

proszek

ДІОФЛАН®

Гель

гепарин

heparin

żel

ДІСГРЕН

Капсули

трифлузал

triflusal

kapsułki

ДІСТРЕПТАЗА®

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

ДІУВЕР

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ДІУРЕМІД

Таблетки

ацетазоламід

acetazolamide

tabletki

ДІФОРС 160

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + валсартан

amlodipine + valsartan tabletki powlekane

ДЛЯНОС

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ДЛЯНОС

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ДОБУТАМІН АДМЕДА

Розчин для інфузій

добутамін

dobutamine

roztwór do wlewów

ДОКСАЗОЗИН

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

ДОКСЕПІН

Капсули

доксепін

doxepin

kapsułki

ДОКСИБЕНЕ

Капсули м`які

доксициклін

doxycycline

kapsułki miękkie

ДОКСИЛАМІНУ СУКЦИНАТ
(ДОКСИЛАМІНУ
ГІДРОСУКЦИНАТ)

Порошок (субстанція)

доксиламін

doxylamine

proszek

ДОКСИ-М-РАТІОФАРМ

Таблетки

доксициклін

doxycycline

tabletki

ДОКСИЦИКЛІН

Капсули

доксициклін

doxycycline

kapsułki

ДОКСИЦИКЛІН-ДАРНИЦЯ

Капсули

доксициклін

doxycycline

kapsułki

ДОКСИЦИКЛІН-ТЕВА

Капсули м`які

доксициклін

doxycycline

kapsułki miękkie

ДОКСИЦИКЛІН-ТЕВА

Таблетки

доксициклін

doxycycline

tabletki

ДОКСИЦИКЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Капсули

доксициклін

doxycycline

kapsułki

ДОКСИЦИКЛІНУ ХІКЛАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

доксициклін

doxycycline

proszek krystaliczny

ДОКСОЛІК®

Концентрат для приготування доксорубіцин
розчину для інфузій

doxorubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОКСОРУБІЦИН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

доксорубіцин

doxorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ДОКСОРУБІЦИН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування доксорубіцин
розчину для інфузій

doxorubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОКСОРУБІЦИН-ВІСТА

Концентрат для приготування доксорубіцин
розчину для інфузій

doxorubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ДОКСОРУБІЦИН-ТЕВА

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування доксорубіцин
розчину для інфузій

doxorubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОКСОРУБІЦИН-ТЕВА

Ліофілізат для розчину для
інфузій

доксорубіцин

doxorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ДОКСОРУБІЦИНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

доксорубіцин

doxorubicin

proszek

ДОКТОР КАШЕЛЬ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ДОКТОР МОМ®

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ДОКТОР МОМ®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ Льодяники
АНАНАСА

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ Льодяники
АПЕЛЬСИНА

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ Льодяники
ЛИМОНА

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ Льодяники
МАЛИНИ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ЗІ СМАКОМ Льодяники
ПОЛУНИЦІ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

Льодяники

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ІЗ ЯГІДНИМ Льодяники
СМАКОМ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

lizaki

ДОКТОР МОМ® ІЗ
ФРУКТОВИМ СМАКОМ

Substancja czynna /
Діюча речовина

ДОКЦЕФ

Порошок для оральної
суспензії

цефподоксим

cefpodoxime

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ДОКЦЕФ

Таблетки, вкриті оболонкою цефподоксим

cefpodoxime

tabletki powlekane

ДОЛАРЕН®

Таблетки

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki

ДОЛГІТ® ГЕЛЬ

Гель

ібупрофен

ibuprofen

żel

ДОЛГІТ® КРЕМ

Крем

ібупрофен

ibuprofen

krem

ДОЛОБЕНЕ

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ДОЛОКСЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki powlekane

ДОМІДОН®

Таблетки, вкриті оболонкою домперидон

domperidone

tabletki powlekane

ДОМПЕРИДОН

Порошок (субстанція)

домперидон

domperidone

proszek

ДОМПЕРИДОН-СТОМА

Таблетки

домперидон

domperidone

tabletki

ДОМРИД®

Суспензія оральна

домперидон

domperidone

zawiesina doustna

ДОМРИД®

Таблетки, вкриті оболонкою домперидон

domperidone

tabletki powlekane

ДОМРИД® SR

Таблетки пролонгованої дії

домперидон

domperidone

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ДОНА®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ДОНА®

Порошок для орального
розчину

глюкозаміну сульфат

glucosamine sulfate

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ДОНОРМІЛ

Таблетки шипучі

доксиламін

doxylamine

tabletki musujące

ДОНОРМІЛ

Таблетки, вкриті оболонкою доксиламін

doxylamine

tabletki powlekane

ДОПАМІН АДМЕДА 200

Концентрат для приготування дофамін
розчину для інфузій

dopamine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОПЕГІТ®

Таблетки

methyldopa

tabletki

метилдопа
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ДОПМІН

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування дофамін
розчину для інфузій

dopamine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОРЕЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

ДОРЗОПТИК КОМБІ

Краплі очні

дорзоламід + тимолол

dorzolamide + timolol

krople do oczu

ДОРЗОТИМОЛ®

Краплі очні

дорзоламід + тимолол

dorzolamide + timolol

krople do oczu

ДОРІБАКС

Порошок для розчину для
інфузій

дорипенем

doripenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ДОРМІПЛАНТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ДОСТИНЕКС

Таблетки

каберголін

cabergoline

tabletki

ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ

Концентрат для приготування дофамін
розчину для інфузій

dopamine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОФАМІНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

dopamine

proszek krystaliczny

ДОЦЕТ

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОЦЕТАКС

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОЦЕТАКСЕЛ

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОЦЕТАКСЕЛ „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДОЦЕТАКТІН

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ДРАМІНА®

Таблетки

дименгідринат

dimenhydrinate

tabletki

ДРИПТАН®

Таблетки

оксибутинін

oxybutynin

tabletki

ДРОТАВЕРИН

Розчин для ін’єкцій

дротаверин

drotaverine

roztwór do wstrzykiwań

ДРОТАВЕРИН

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

дротаверин

drotaverine

roztwór do wstrzykiwań

ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

дротаверин

drotaverine

proszek

ДРОТАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Таблетки

дофамін

дротаверин

drotaverine

tabletki

ДУАК

Гель

бензоїл пероксид +
кліндаміцин

benzoyl peroxide +
clindamycin

żel

ДУАКТИН®

Капсули

амлодипін

amlodipine

kapsułki

ДУБА КОРА

Кора (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kora

ДУГЛИМАКС®

Таблетки

глібенкламід + метформін glibenclamide +
metformin

ДУЗОФАРМ®

Таблетки, вкриті оболонкою нафтидрофурил

naftidrofuryl

ДУОВІР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ДУОВІР-Н

Таблетки вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + невірапін +
зидовудин

lamivudine + nevirapine tabletki powlekane
+ zidovudine

ДУОВІТ®

таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни
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minerals + vitamins

tabletki
tabletki powlekane

tabletki powlekane

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

ДУОДАРТ

Капсули тверді

дутастерид + тамсулозин dutasteride + tamsulosin kapsułki twarde

ДУОТРАВ®

Краплі очні

тимолол + травопрост

ДУОТРОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою глібенкламід + метформін glibenclamide +
metformin

tabletki powlekane

ДУОФІЛМ

Розчин нашкірний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
na skórę

ДУСПАТАЛІН®

Капсули пролонгованої дії
тверді

мебеверин

mebeverine

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ДУСПАТАЛІН®

Таблетки, вкриті оболонкою мебеверин

mebeverine

tabletki powlekane

ДУФАЛАК®

Сироп

лактулоза

lactulose

syrop

ДУФАСТОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дидрогестерон

dydrogesterone

tabletki powlekane

ЕБЕРСЕПТ

Шампунь

кетоконазол

ketoconazole

szampon

ЕБРАНТИЛ

Капсули пролонгованої дії
тверді

урапідил

urapidil

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ЕБРАНТИЛ

Розчин для ін’єкцій

урапідил

urapidil

roztwór do wstrzykiwań

ЕВІНОПОН

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

ЕВКАБАЛ® БАЛЬЗАМ

Емульсія

евкаліптова олія + ефірна eucalypti oleum + pini
олія сосни
oleum

emulsja

ЕВКАБАЛ® СИРОП

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ЕВКАЗОЛІН®

Краплі назальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do nosa

ЕВКАЗОЛІН® АКВА

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ЕВКАЛІПТ

Настойка для зовнішнього та preparat ziołowy
внутрішнього застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
wewnętrznego
i zewnętrznego

ЕВКАЛІПТА ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ЕВКАЛІПТА ПРУТОВИДНОГО Листя (субстанція)
ЛИСТЯ

Substacja czynna

timolol + travoprost

Postać

krople do oczu

ЕВКАЛІПТ-М

Таблетки для смоктання

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki do ssania

ЕВКАЛІПТОВА ОЛІЯ

Рідина (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ЕВКАЛІПТОВИЙ БАЛЬЗАМ ВІД Мазь
ЗАСТУДИ Др.ТАЙСС
ЕВКАЛІПТУ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ЕВКОЛЕК

Супозиторії

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki

ЕВРА®

Пластир — трансдермальна етиніл естрадіолу +
терапевтична система
норелгестромін

ethinylestradiol +
norelgestromin

plaster - transdermalny
system terapeutyczny

ЕВРИЗАМ

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЕГІЛОК®

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

ЕГІЛОК® РЕТАРД

Таблетки, вкриті оболонкою, метопрололу тартрат
пролонгованої дії

metoprolol tartrate

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ЕГІСТРОЗОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

анастрозол

anastrozole

tabletki powlekane

ЕГЛОНІЛ®

Капсули

сульпірид

sulpiride

kapsułki

ЕГЛОНІЛ®

Розчин для ін’єкцій

сульпірид

sulpiride

roztwór do wstrzykiwań

ЕГЛОНІЛ®

Таблетки

сульпірид

sulpiride

tabletki

ЕДАРБІ™

Таблетки

азилсартану медоксоміл

azilsartan medoxomil

tabletki

ЕДЕМ®

Сироп

дезлоратадин

desloratadine

syrop

ЕДЕМ®

Таблетки, вкриті оболонкою дезлоратадин

desloratadine

tabletki powlekane
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЕДИЦИН®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ванкоміцин

vancomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЕДЮРАНТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рилпівірин

rilpivirine

tabletki powlekane

ЕЗОЛОНГ®-20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

езомепразол

esomeprazole

tabletki powlekane

ЕЗОЛОНГ®-40

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

езомепразол

esomeprazole

tabletki powlekane

ЕЗОМЕАЛОКС

Капсули кишковорозчинні
тверді

езомепразол

esomeprazole

kapsułki dojelitowe,
twarde

ЕЗОМЕПРАЗОЛ

Таблетки вкриті оболонкою, езомепразол
кишковорозчинні

esomeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЕЗОМЕПРАЗОЛ-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

езомепразол

esomeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕЗОНЕКСА®

Таблетки, вкриті оболонкою езомепразол

esomeprazole

tabletki powlekane

ЕЗОПРАМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕЗОПРЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕКВАТОР

Таблетки

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki

ЕКВОРАЛ®

Капсули м`які

циклоспорин

ciclosporin

kapsułki miękkie

ЕКЗЕМАРИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

екземестан

exemestane

tabletki powlekane

ЕКЗЕМЕСТАН-ВІСТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

екземестан

exemestane

tabletki powlekane

ЕКЗЕМЕСТАН-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

екземестан

exemestane

tabletki powlekane

ЕКЗОДЕРИЛ®

Крем

нафтифін

naftifine

krem

ЕКЗОДЕРИЛ®

Розчин нашкірний

нафтифін

naftifine

roztwór do stosowania
na skórę

ЕКОДАКС®

Крем

еконазол

econazole

krem

ЕКОКС 400

Таблетки, вкриті оболонкою етамбутол

ethambutol

tabletki powlekane

ЕКОНАЗОЛ

Гель

еконазол

econazole

żel

ЕКОНАЗОЛУ НІТРАТ

Порошок (субстанція)

еконазол

econazole

proszek

ЕКСЕДРИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki powlekane
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЕКСИПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕКСИСТЕН-САНОВЕЛЬ

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

ЕКСІДЖАД

Таблетки, що диспергуються деферасірокс

deferasirox

tabletki dyspergowalne

ЕКСІНЕФ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

еторикоксиб

etoricoxib

tabletki powlekane

ЕКСТЕНЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕКСТРАКТ ВІГОР

Екстракт рідкий (субстанція) preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ЕКСТРАКТ ПЛОДІВ КАШТАНУ Порошок (субстанція)
КІНСЬКОГО СУХИЙ
ЕКСТРАКТ СКЛАДНИЙ
ВІДХАРКУВАЛЬНИЙ

насіння кінського каштану hippocastani semen

Екстракт рідкий (субстанція) preparat ziołowy
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preparat ziołowy

proszek
wyciąg rzadki

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЕКСТРАКТ ШАВЛІЇ З
ВІТАМІНОМ С ДР. ТАЙСС

Таблетки для смоктання

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki do ssania

ЕКСТРАНІЛ

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ЕКСТРАТЕРМ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ЕКСФОРЖ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + валсартан

amlodipine + valsartan tabletki powlekane

ЕКТЕРИЦИД®

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЕКТІС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ЕЛАПРАЗА

Концентрат для приготування ідурсульфаза
розчину для інфузій

idursulfase

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕЛЕКАСОЛ

Збір

preparat ziołowy

mieszanka

ЕЛЕЛІСО

Порошок ліофілізований для таліглюцераза альфа
розчину для інфузій

taliglucerase alfa

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ЕЛЕНІУМ

Таблетки, вкриті оболонкою хлордіазепоксид

chlordiazepoxide

tabletki powlekane

ЕЛЕУТЕРОКОК

Екстракт рідкий для
перорального застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki do
stosowania doustnego

ЕЛЕУТЕРОКОКА ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ

Екстракт рідкий (субстанція) preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ

Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ

Екстракт оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg doustny

ЕЛЕУТЕРОКОКУ ЕКСТРАКТ
РІДКИЙ

Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ЕЛЕУТЕРОКОКУ КОЛЮЧОГО Кореневища (субстанція)
КОРЕНЕВИЩА І КОРЕНІ

preparat ziołowy

ЕЛІГАРД 22,5 мг

Порошок для приготування
розчину для підшкірних
ін’єкцій

лейпрореліну ацетат

leuprorelin acetate

proszek do
przygotowania
roztworu do wstrzyknięć
podskórnych

ЕЛІГАРД 45 мг

Порошок для приготування
розчину для підшкірних
ін’єкцій

лейпрореліну ацетат

leuprorelin acetate

proszek do
przygotowania
roztworu do wstrzyknięć
podskórnych

ЕЛІГАРД 7,5 мг

Порошок для приготування
розчину для підшкірних
ін’єкцій

лейпрореліну ацетат

leuprorelin acetate

proszek do
przygotowania
roztworu do wstrzyknięć
podskórnych

ЕЛІДЕЛ®

Крем для зовнішнього
застосування

пімекролімус

pimecrolimus

krem do stosowania
zewnętrznego

ЕЛІКВІС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

апіксабан

apixaban

tabletki powlekane

ЕЛІЦЕЯ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕЛОЗОН®

Крем

мометазон

mometasone

krem

ЕЛОКОМ®

Крем

мометазон

mometasone

krem

ЕЛОКОМ®

Лосьйон

мометазон

mometasone

lotion

ЕЛОКОМ®

Мазь

мометазон

mometasone

maść

ЕЛОКОМ-С®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść
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Концентрат для приготування оксаліплатин
розчину для інфузій

oxaliplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕМАНЕРА

Капсули кишковорозчинні

езомепразол

esomeprazole

kapsułki dojelitowe

ЕМЕНД®

Капсули

апрепітант

aprepitant

kapsułki

ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

ондасетрон

ondansetron

roztwór do wstrzykiwań

ЕМЕСЕТРОН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ондасетрон

ondansetron

tabletki powlekane

ЕМЗИД®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕМЛА

Крем

preparat złożony

preparat złożony

krem

ЕМЛОДИН®

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

ЕМОТОН

Капсули

сертралін

sertraline

kapsułki

ЕМОТОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сертралін

sertraline

tabletki powlekane

ЕМСЕФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕМСЕФ® 1000

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕМТРІЦИТАБІН ТЕНОФОВІР

Таблетки, вкриті оболонкою емтрицитабін +
emtricitabine + tenofovir tabletki powlekane
тенофовіру дизопроксил disoproxil

ЕНА САНДОЗ®

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

еналаприл

enalapril

tabletki powlekane

ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ-НL-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАЛАПРИЛ-Н-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАЛАПРИЛУ МАЛЕАТ

Порошок (субстанція)

еналаприл

enalapril

proszek

ЕНАЛАПРИЛУ МАЛЕАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

еналаприл

enalapril

proszek krystaliczny

ЕНАЛОЗИД® 12,5

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАЛОЗИД® 25

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАЛОЗИД® МОНО

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАЛОЗИД® ФОРТЕ

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАМ

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАП®

Розчин для ін’єкцій

еналаприл

enalapril

roztwór do wstrzykiwań

ЕНАП®

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

ЕНАП® - H

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАП® - НL

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki
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ЕНАП® 20 HL

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАПРІЛ-Н

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНАТ 400

Капсули м`які

токоферол

tocopherol

kapsułki miękkie

ЕНБРЕЛ ЛІО/ENBREL® LYO

Порошок для розчину для
ін’єкцій

етанерцепт

etanercept

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕНБРЕЛ/ ENBREL®

Розчин для ін’єкцій

етанерцепт

etanercept

roztwór do wstrzykiwań

ЕНДЖЕРИКС™-В/
Суспензія для ін’єкцій
ENGERIX™-B ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОГО
ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНА
НТНА

вакцина проти гепатиту В hepatitis B vaccine
(рекомбінант)
(recombinant)

zawiesina do
wstrzykiwań

ЕНДОКСАН®

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

циклофосфамід

cyclophosphamide

tabletki powlekane

ЕНДОКСАН® 1 г

Порошок для розчину для
ін’єкцій

циклофосфамід

cyclophosphamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕНДОКСАН® 200 мг

Порошок для розчину для
ін’єкцій

циклофосфамід

cyclophosphamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕНДОКСАН® 500 мг

Порошок для розчину для
ін’єкцій

циклофосфамід

cyclophosphamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕНДОМЕТРИН

Таблетки вагінальні

прогестерон

progesterone

tabletki dopochwowe

ЕНДОФАЛЬК

Порошок для орального
розчину

макрогол + калію хлорид macrogols + potassium proszek do
+ натрію бікарбонат +
chloride + sodium
przygotowania roztworu
натрію хлорид
bicarbonate + sodium doustnego
chloride

ЕНЕАС

Таблетки

еналаприл + нітрендипін enalapril + nitrendipine tabletki

ЕНЕЛБІН® 100 РЕТАРД

Таблетки, вкриті оболонкою, нафтидрофурил
пролонгованої дії

naftidrofuryl

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ЕНЕРГОТОН®

Таблетки, вкриті оболонкою триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ЕНЕРІОН®

Таблетки, вкриті оболонкою сальбутіамін

sulbutiamine

tabletki powlekane

ЕНЕРЛІВ®

Капсули м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki miękkie

ЕНЗИКС®

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ЕНЗИКС® ДУО

Таблетки

еналаприл + індапамід

enalapril + indapamide tabletki

ЕНЗИКС® ДУО ФОРТЕ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ЕНЗИСТАЛ®

Таблетки, вкриті цукровою preparat złożony
оболонкою, кишковорозчинні

preparat złożony

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЕНКАД-БІОЛІК®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЕНКОРАТ ХРОНО

Таблетки, вкриті оболонкою, вальпроєва кислота
пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС

Розчин для ін’єкцій

еноксапарин

enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®

Капсули

bacillus clausii

bacillus clausii

kapsułki

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®

Порошок для оральної
суспензії

bacillus clausii

bacillus clausii

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЕНТЕРОЖЕРМІНА®

Суспензія оральна

bacillus clausii

bacillus clausii

zawiesina doustna

ЕНТЕРОЖЕРМІНА® ФОРТЕ

Суспензія оральна

bacillus clausii

bacillus clausii

zawiesina doustna

preparat złożony
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ЕНТЕРОЛ 250

Капсули

сахароміцети буларді

saccharomyces boulardii kapsułki

ЕНТЕРОЛ 250

Порошок для орального
застосування

сахароміцети буларді

saccharomyces boulardii proszek do stosowania
doustnego

ЕНТЕРОЛАКС

Таблетки

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

ЕНТЕРОСГЕЛЬ

Паста для перорального
застосування

гідрогель метилкремнієвої polymethylsiloxane
кислоти
polyhydrate

pasta do stosowania
doustnego

ЕНТЕРОСГЕЛЬ ЕКСТРАКАПС

Капсули

гідрогель метилкремнієвої polymethylsiloxane
кислоти
polyhydrate

kapsułki

гідрогель метилкремнієвої polymethylsiloxane
кислоти
polyhydrate

pasta do stosowania
doustnego

ЕНТЕРОСГЕЛЬ З СОЛОДКИМ Паста для перорального
СМАКОМ
застосування

Postać

tabletki

ЕНТЕРОФУРИЛ®

Капсули тверді

ніфуроксазид

nifuroxazide

kapsułki twarde

ЕНТЕРОФУРИЛ®

Суспензія оральна

ніфуроксазид

nifuroxazide

zawiesina doustna

ЕНТИВІО®

Порошок для концентрату дляведолізумаб
розчину для інфузій

vedolizumab

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewów

ЕНТОБАН

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ЕНТРОП®

Таблетки

фенілпірацетам

phenylpiracetam

tabletki

ЕНЦЕФАБОЛ®

Суспензія для перорального піритинол
застосування

pyritinol

zawiesina do stosowania
doustnego

ЕНЦЕФАБОЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою піритинол

pyritinol

tabletki powlekane

ЕОЛ

Розчин оральний

дезлоратадин

desloratadine

roztwór doustny

ЕПАЙДРА®

Розчин для ін’єкцій

інсулін глюлізин

insulin glulisine

roztwór do wstrzykiwań

ЕПІВІР™

Розчин оральний

ламівудин

lamivudine

roztwór doustny

ЕПІВІР™

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин

lamivudine

tabletki powlekane

ЕПІГЕН ІНТИМ

Спрей

гліциризинова кислота

glycyrrhizinic acid

spray

ЕПІЛЕПТАЛ®

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЕПІЛІК®

Концентрат для приготування епірубіцин
розчину для інфузій

epirubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕПІМАТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ЕПІМІЛ

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЕПІПЕН ЮНІОР

Розчин для ін’єкцій

епінефрин

epinephrine

roztwór do wstrzykiwań

ЕПІРАМАТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ЕПІРУБІЦИН

Розчин для ін’єкцій

епірубіцин

epirubicin

roztwór do wstrzykiwań

ЕПІРУБІЦИН - ВІСТА

Розчин для ін’єкцій

епірубіцин

epirubicin

roztwór do wstrzykiwań

ЕПІРУБІЦИН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування епірубіцин
розчину для інфузій

epirubicin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕПІРУБІЦИН МЕДАК

Розчин для ін’єкцій

епірубіцин

epirubicin

roztwór do wstrzykiwań

ЕПІСІНДАН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

епірубіцин

epirubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЕПЛЕТОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

еплеренон

eplerenone

tabletki powlekane

ЕПРЕКС

Розчин для ін’єкцій

еритропоетин

erythropoietin

roztwór do wstrzykiwań

ЕРБІСОЛ®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАФАРМ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЕРБІТУКС

Розчин для інфузій

цетуксимаб

cetuximab

roztwór do wlewów
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ЕРВИ ШЕРСТИСТОЇ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ

Розчин оральний

ергокальциферол

ergocalciferol

roztwór doustny

ергокальциферол

ergocalciferol

roztwór olejowy doustny

ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВІТАМІН Розчин олійний оральний
Д2)
ЕРГОС®

Таблетки

силденафіл

sildenafil

tabletki

ЕРДОМЕД

Порошок для оральної
суспензії

ердостеїн

erdosteine

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЕРЕКТИЛ

Таблетки

силденафіл

sildenafil

tabletki

ЕРЕСПАЛ®

Сироп

фенспірид

fenspiride

syrop

ЕРЕСПАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фенспірид

fenspiride

tabletki powlekane

ЕРИТРОМІЦИН

Порошок (субстанція)

еритроміцин

erythromycin

proszek

ЕРИТРОМІЦИН

Таблетки

еритроміцин

erythromycin

tabletki

ЕРИТРОМІЦИН

Таблетки вкриті оболонкою, еритроміцин
кишковорозчинні

erythromycin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЕРІВЕДЖ®

Капсули

вісмодегіб

vismodegib

kapsułki

ЕРІДОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

ЕРІНОРМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЕРІУС®

Сироп

дезлоратадин

desloratadine

syrop

ЕРМІТАЛЬ 10 000

Капсули гастрорезистентні
тверді

панкреатин

pancreatin

kapsułki dojelitowe
twarde

ЕРМІТАЛЬ 25 000

Капсули гастрорезистентні
тверді

панкреатин

pancreatin

kapsułki dojelitowe
twarde

ЕРМІТАЛЬ 36 000

Капсули гастрорезистентні
тверді

панкреатин

pancreatin

kapsułki dojelitowe
twarde

ЕРОЛІН®

Сироп

лоратадин

loratadine

syrop

ЕРОЛІН®

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЕРОСИЛ

Таблетки

силденафіл

sildenafil

tabletki

ЕРОТЕКС

Супозиторії вагінальні

бензалконію хлорид

benzalkonium chloride

gałki dopochwowe

ЕРОТОН®

Таблетки

силденафіл

sildenafil

tabletki

ЕСКАПЕЛ

Таблетки

левоноргестрел

levonorgestrel

tabletki

ЕСКОЛАН-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЕСКУВЕН®

Гель

насіння кінського каштану hippocastani semen

żel

ЕСКУВІТ®

Краплі

preparat ziołowy

krople

ЕСКУВІТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

насіння кінського каштану hippocastani semen

tabletki powlekane

ЕСКУЗАН® КРАПЛІ

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ЕСМЕРОН®

Розчин для ін’єкцій

рокуронію бромід

rocuronium bromide

roztwór do wstrzykiwań

ЕСОЗОЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

езомепразол

esomeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕСПА-КАРБ®

Таблетки

карбімазол

carbimazole

tabletki

ЕСПА-ЛІПОН® 600

Таблетки, вкриті оболонкою альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

tabletki powlekane

ЕСПА-ЛІПОН® ІН’ЄКЦ. 300

Розчин для ін’єкцій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wstrzykiwań

ЕСПА-ЛІПОН® ІН’ЄКЦ. 600

Розчин для ін’єкцій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wstrzykiwań
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preparat ziołowy

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЕСПА-ФОЦИН

Порошок для приготування
розчину для перорального
застосування

фосфоміцин

fosfomycin

proszek do
przygotowania
roztworu do stosowania
doustnego

ЕСПЕРАЛЬ®

Таблетки

дисульфірам

disulfiram

tabletki

ЕСПЛАНТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

насіння кінського каштану hippocastani semen

tabletki powlekane

ЕСПОЛ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ЕСПУМІЗАН®

Капсули м`які

симетикон

simeticone

kapsułki miękkie

ЕСПУМІЗАН® L

Краплі оральні

симетикон

simeticone

krople doustne

ЕССЕНЦІАЛЄ® Н

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЕССЕНЦІАЛЄ® ФОРТЕ Н

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЕССЛІВЕР ФОРТЕ®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЕССОБЕЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕСТІВА 600

Таблетки, вкриті оболонкою ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕСТРАМОН 50

Пластир трансдермальний

естрадіол

estradiol

plaster transdermalny
(system transdermalny)

ЕСТРІОЛ-М

Песарії

естріол

estriol

pessarium

ЕСТРОЖЕЛЬ

Гель

естрадіол

estradiol

żel

ЕСТУЛІК®

Таблетки

гуанфацин

guanfacine

tabletki

ЕСФАТИЛ

Гель

епікурон + есцин +
гепарин

epicuron + escin +
heparin

żel

ЕСЦИТАЛОПРАМ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕСЦИТАМ 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕСЦИТАМ 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЕТАМБУТОЛ

Таблетки

етамбутол

ethambutol

tabletki

ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

етамбутол

ethambutol

proszek

ЕТАМБУТОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок кристалічний
(субстанція)

етамбутол

ethambutol

proszek krystaliczny

ЕТАМЗИЛАТ

Кристалічний порошок
(субстанція)

етамзилат

etamsylate

proszek krystaliczny

ЕТАМЗИЛАТ

Розчин для ін’єкцій

етамзилат

etamsylate

roztwór do wstrzykiwań

ЕТАМЗИЛАТ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

етамзилат

etamsylate

roztwór do wstrzykiwań

ЕТАМЗИЛАТ-КВ

Таблетки

етамзилат

etamsylate

tabletki

ЕТАЦИЗИН

Таблетки, вкриті оболонкою етацизин

aethacizinum

tabletki powlekane

ЕТИЛОВИЙ ЕФІР
а-БРОМІЗОВАЛЕРІАНОВОЇ
КИСЛОТИ

Рідина (субстанція)

етилбромізовалеріанат

ethylbromisovalerinate

płyn

ЕТИЛОВИЙ ЕФІР АЛЬФА-БРОМІЗОВАЛЕРІАНОВОЇ
КИСЛОТИ

Рідина (субстанція)

етилбромізовалеріанат

ethylbromisovalerinate

płyn

ЕТІЛ

Розчин

етанол

ethanol

roztwór

ЕТОЗИД®

Концентрат для приготування етопозид
розчину для інфузій

etoposide

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕТОЛ ФОРТ

Таблетки, вкриті оболонкою етодолак

etodolac

tabletki powlekane

ЕТОМІД

Таблетки, вкриті оболонкою етіонамід

ethionamide

tabletki powlekane

ЕТОНІЙ

Мазь

aethonium

maść

етоній
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ЕТОПОЗИД

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування етопозид
розчину для інфузій

etoposide

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕТОПОЗИД

Розчин для ін’єкцій

етопозид

etoposide

roztwór do wstrzykiwań

ЕТОПОЗИД „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування етопозид
розчину для інфузій

etoposide

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕТОПОЗИД-МІЛІ

Концентрат для приготування етопозид
розчину для інфузій

etoposide

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕТОПОЗИД-ТЕВА

Концентрат для приготування етопозид
розчину для інфузій

etoposide

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЕТРУЗИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

letrozole

tabletki powlekane

ЕТСЕТ®

Таблетки, вкриті оболонкою аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЕУКАРБОН®

Таблетки

активоване вугілля +
carbo medicinalis + rhei tabletki
екстракт кореня ревеню + radix extract + sennae
сени листя + сірка
folium + sulfur

ЕУТИРОКС

Таблетки

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

tabletki

ЕУФІЛІН

Розчин для ін’єкцій

теофілін

theophylline

roztwór do wstrzykiwań

ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

теофілін

theophylline

roztwór do wstrzykiwań

ЕУФІЛІН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

теофілін

theophylline

roztwór do wstrzykiwań

ЕУФІЛІН-Н 200

Розчин для ін’єкцій

теофілін

theophylline

roztwór do wstrzykiwań

epirubicin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

летрозол

ЕУЦИН ШВИДКОРОЗЧИННИЙ Порошок ліофілізований для епірубіцин
розчину для інфузій
ЕФАВІР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕФАВІРЕНЗ

Капсули

ефавіренз

efavirenz

kapsułki

ЕФАВІРЕНЗ

Таблетки, вкриті оболонкою ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕФЕДРИНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

ефедрин

ephedrine

proszek

ЕФЕКТ ФЛУ

Капсули

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

kapsułki

ЕФЕРАЛГАН

Розчин оральний

парацетамол

paracetamol

roztwór doustny

ЕФЕРАЛГАН

Супозиторії ректальні

парацетамол

paracetamol

czopki doodbytnicze

ЕФЕРАЛГАН

Таблетки шипучі

парацетамол

paracetamol

tabletki musujące

аскорбінова кислота +
парацетамол

ascorbic acid +
paracetamol

tabletki musujące

ЕФЕРАЛГАН З ВІТАМІНОМ С Таблетки шипучі
ЕФЕРВЕН

Капсули

ефавіренз

efavirenz

kapsułki

ЕФЕРВЕН

Таблетки, вкриті оболонкою ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕФІЗОЛ

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

ЕФКУР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕФЛОРАН

Розчин для інфузій

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

ЕФЛОРАН

Таблетки

метронідазол

metronidazole

tabletki

ЕФМЕРИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЕФОКС® ЛОНГ

Капсули пролонгованої дії

ізосорбіду мононітрат

isosorbide mononitrate kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЕФФАХОП 600

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз

efavirenz

tabletki powlekane

ЕХІНАСАЛЬ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРНОЇ
ЕКСТРАКТ РІДКИЙ

Екстракт

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
ВІДЖАТИЙ СІК СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
КОРЕНЕВИЩ З КОРЕНЯМИ
СВІЖИХ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
Кореневища (субстанція)
КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ
ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ЕХІНАЦЕЯ

Екстракт рідкий для
перорального застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki do
stosowania doustnego

ЕХІНАЦЕЯ-АСТРАФАРМ

Таблетки

ехінацея

echinacea

tabletki

ЕХІНАЦЕЯ-ЛУБНИФАРМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ЕХІНАЦЕЯ-РАТІОФАРМ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ЕХІНАЦИН® МАДАУС
КАПСЕТИ

Пастилки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki

ЕХІНАЦИН® МАДАУС МАЗЬ Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ЕХІНАЦИН® МАДАУС РІДИНА Рідина оральна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn do stosowania
doustnego

ЄВРО ЦИТРАМОН

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЄВРОКСИМ

Порошок для ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do sporządzenia
wstrzyknięcia

ЄВРОПЕНЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЄВРОПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЄВРОРАМІПРИЛ 10

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

ЄВРОРАМІПРИЛ 5

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

ЄВРОРАМІПРИЛ Н 10

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

ЄВРОРАМІПРИЛ Н 5

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

ЄВРОФАСТ

Капсули желатинові м’які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miekkie,
żelatynowe

ЖАНІН®

Таблетки, вкриті оболонкою дієногест + етиніл
естрадіолу

dienogest +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ЖЕНЬШЕНЬ

Настойка для перорального preparat ziołowy
застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
doustnego

ЖЕНЬШЕНЮ КОРІННЯ

Коріння (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

korzeń

ЖЕНЬШЕНЮ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ЖЕТРЕА®

Концентрат для приготування окриплазмін
розчину для інфузій

ocriplasmin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЖИВОКОСТУ МАЗЬ

Мазь

preparat ziołowy

maść

preparat ziołowy
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЖИВОКОСТУ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР № 2

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ЗАВЕДОС

Капсули

ідарубіцин

idarubicin

kapsułki

ЗАВЕДОС®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ідарубіцин

idarubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЗАЛАЇН

Крем

сертаконазол

sertaconazole

krem

ЗАЛАЇН ОВУЛІ

Песарії

сертаконазол

sertaconazole

pessarium

ЗАЛАСТА® Q-TAB®

Таблетки, що диспергуються оланзапін
в ротовій порожнині

olanzapine

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

заліза цитрат

ferrous citrate

proszek

ЗАЛІЗА АМОНІЙНОГО ЦИТРАТ Порошок (субстанція)
ЗАЛІЗА САХАРАТ - ЗАЛІЗНЕ
ВИНО

Розчин оральний

iron (iii) hydroxide
saccharose

iron (III) hydroxide
saccharose

roztwór doustny

ЗАЛІЗА ФУМАРАТ

Порошок (субстанція)

заліза фумарат

ferrous fumarate

proszek

ЗАЛОКС

Капсули

сертралін

sertraline

kapsułki

ЗАНОЦИН OD

Таблетки пролонгованої дії

офлоксацин

ofloxacin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2
(СЕДАТИВНИЙ)

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ЗАТРИН 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗАТРИН 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗАФІРОН

Капсули, що містять порошок формотерол
для інгаляцій

formoterol

kapsułki z proszekiem do
inhalacji

ЗАЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ЗВІРОБОЮ ЕКСТРАКТ СУХИЙ Порошок (субстанція)
ЗВІРОБОЮ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ЗЕВЕСИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

соліфенацин

solifenacin

tabletki powlekane

ЗЕЛДОКС®

Капсули тверді

зипразидон

ziprasidone

kapsułki twarde

ЗЕЛДОКС®

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

зипразидон

ziprasidone

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

ЗЕЛЕНІНА КРАПЛІ

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ЗЕНТЕЛ™

Суспензія оральна

альбендазол

albendazole

zawiesina doustna

ЗЕНТЕЛ™

Таблетки

альбендазол

albendazole

tabletki

ЗЕРОДОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацеклофенак

aceclofenac

tabletki powlekane

ЗЕТАМАКС®

Гранули пролонгованої дії дляазитроміцин
оральної суспензії

azithromycin

granulat o przedłużonym
działaniu do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЗИВОКС

Розчин для інфузій

лінезолід

linezolid

roztwór do wlewów

ЗИВОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінезолід

linezolid

tabletki powlekane
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ЗИДЕНА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

уденафіл

udenafil

tabletki powlekane

ЗИДОВІР

Розчин оральний

зидовудин

zidovudine

roztwór doustny

ЗИДОВІР - 300

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зидовудин

zidovudine

tabletki powlekane

ЗИДОВУДИН

Капсули

зидовудин

zidovudine

kapsułki

ЗИДОВУДИН

Порошок (субстанція)

зидовудин

zidovudine

proszek

ЗИДОВУДИН

Розчин оральний

зидовудин

zidovudine

roztwór doustny

ЗИДОЛАМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ЗИЛТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ЗИНАЦЕФ™

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЗИНЕРИТ®

Порошок для приготування
розчину для зовнішнього
застосування

еритроміцин + цинку
ацетат

erythromycin + zinc
acetate

proszek do
przygotowania
roztworu do stosowania
zewnętrznego

ЗИОМІЦИН®

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗИПРЕКСА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

оланзапін

olanzapine

tabletki powlekane

ЗИПРЕКСА® ЗИДИС

Таблетки, що диспергуються оланзапін
в ротовій порожнині

olanzapine

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ЗИРОМИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗИТРОКС

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗИТРОЦИН

Таблетки, вкриті оболонкою азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ЗІАГЕН™

Розчин оральний

абакавір

abacavir

roztwór doustny

ЗІАГЕН™

Таблетки, вкриті оболонкою абакавір

abacavir

tabletki powlekane

ЗІННАТ™

Гранули для приготування
суспензії

цефуроксим

cefuroxime

granulat do
przygotowania zawiesiny

ЗІННАТ™

Таблетки, вкриті оболонкою цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

ЗІРКА

Бальзам

preparat ziołowy

preparat ziołowy

balsam

ЗІРКА

Бальзам для інгаляцій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

balsam do inhalacji

ЗІРТЕК®

Краплі оральні

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride krople doustne

ЗОВАНТА

Таблетки кишковорозчинні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

ЗОВІРАКС®

Крем

ацикловір

aciclovir

krem

ЗОВІРАКС™

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ацикловір

aciclovir

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЗОВІРАКС™

Мазь очна

ацикловір

aciclovir

maść do oczu

ЗОВІРАКС™

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki

ЗОДАК®

Краплі оральні

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride krople doustne

ЗОДАК®

Сироп

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride syrop

ЗОДАК®

Таблетки, вкриті оболонкою цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

ЗОКАРДІС® 30 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зофеноприл

zofenopril

tabletki powlekane

ЗОКАРДІС® 7,5 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зофеноприл

zofenopril

tabletki powlekane

ЗОКАРДІС® ПЛЮС 30/12,5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
зофеноприл

hydrochlorothiazide +
zofenopril

tabletki powlekane
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ЗОКОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ЗОКОР® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

ЗОКСАН-ТЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин +
тинідазол

ciprofloxacin + tinidazole tabletki powlekane

ЗОКСОН® 2

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

ЗОКСОН® 4

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

ЗОЛАДЕКС

Капсула для підшкірного
введення пролонгованої дії

гозерелін

goserelin

kapsułki podskórne
o przedłużonym
działaniu

ЗОЛАФРЕН

Таблетки, вкриті оболонкою оланзапін

olanzapine

tabletki powlekane

ЗОЛАЦИД

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОЛДРІЯ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

золедронова кислота

zoledronic acid

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЗОЛЕВ-250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЗОЛЕВ-500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЗОЛЕВ-750

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЗОЛЕДО™

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОЛЕДРО-ДЕНК 4 МГ/5 МЛ

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА
САНДОЗ®

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОЛЕДРОНОВА КИСЛОТА
САНДОЗ®

Розчин для інфузій

золедронова кислота

zoledronic acid

roztwór do wlewów

ЗОЛЕУМ

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОЛМІГРЕН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

zolmitriptan

tabletki powlekane

ЗОЛОКСАЦИН

Таблетки, вкриті оболонкою норфлоксацин + тинідазолnorfloxacin + tinidazole tabletki powlekane

ЗОЛОПЕНТ®

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЗОЛОТОТИСЯЧНИКА ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ЗОЛОФТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сертралін

sertraline

tabletki powlekane

ЗОМАКТОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

соматотропін

somatropin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЗОМЕТА®

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЗОМЕТА®

Розчин для інфузій

золедронова кислота

zoledronic acid

roztwór do wlewów

ЗОПІКЛОН

Порошок (субстанція)

зопіклон

zopiclone

proszek

золмітриптан
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ЗОПІКЛОН

Таблетки

зопіклон

zopiclone

tabletki

ЗОПІКЛОН-ЗН

Таблетки, вкриті оболонкою зопіклон

zopiclone

tabletki powlekane

ЗОРЕКС®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЗОТЕК®-200

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дексібупрофен

dexibuprofen

tabletki powlekane

ЗОТЕК®-300

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дексібупрофен

dexibuprofen

tabletki powlekane

ЗОТЕК®-400

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дексібупрофен

dexibuprofen

tabletki powlekane

ЗОТЕОН ПОДХАЙЛЕР

Порошок для інгаляцій

тобраміцин

tobramycin

proszek do inhalacji

ЗОУЛІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

естрадіол + номегестрол estradiol + nomegestrol tabletki powlekane

ЗОФЕТРОН

Таблетки, вкриті оболонкою ондасетрон

ondansetron

tabletki powlekane

ЗОФЛОКС-200

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ЗОФЛОКС-400

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ЗОФРАН™

Розчин для ін’єкцій

ондасетрон

ondansetron

roztwór do wstrzykiwań

ЗОЦЕФ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

ЗУБНІ КРАПЛІ

Краплі

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople

ЗУБНІ КРАПЛІ

Розчин зубний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór stomatologiczny

ЗУЛЬБЕКС®

Таблетки кишковорозчинні

рабепразол

rabeprazole

tabletki dojelitowe

ЙОД

Розчин для зовнішнього
застосування

йод

iodine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЙОДДИЦЕРИН®

Розчин нашкірний

йод

iodine

roztwór do stosowania
na skórę

ЙОДИД-ФАРМАК®

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

ЙОДІКСОЛ®

Спрей

повідон-йод

povidone-iodine

spray

ЙОД-НОРМІЛ

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

ЙОДОВІТАЛ® 100

Таблетки, вкриті оболонкою калію йодид

potassium iodide

tabletki powlekane

ЙОДОВІТАЛ® 200

Таблетки, вкриті оболонкою калію йодид

potassium iodide

tabletki powlekane

ЙОДОВІТАЛ® КІДЗ

Таблетки жувальні

калію йодид

potassium iodide

tabletki do żucia

ЙОДОМАРИН® 100

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

ЙОДОМАРИН® 200

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

ЙОДУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ
5%

Розчин для зовнішнього
застосування

йод

iodine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЙОКЕЛЬ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЙОКС

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

preparat złożony

spray do jamy ustnej

ЙОКС

Обполіскувач для горла,
концентрат

алантоїн + повідон-йод

allantoin +
povidone-iodine

preparat do płukania
gardła, koncentrat

ЙОНДЕЛІС

Ліофілізат для розчину для
інфузій

трабектедин

trabectedin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЙОНОСТЕРИЛ

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

ЙОХІМБІНУ ГІДРОХЛОРИД

Таблетки

йохімбін

yohimbine

tabletki

ІБАНДРОНОВА КИСЛОТА

Розчин для ін’єкцій

ібандронова кислота

ibandronic acid

roztwór do wstrzykiwań

ІБЕРОГАСТ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ІБУНОРМ

Капсули

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki
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ІБУНОРМ БЕБІ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

ІБУПРОМ

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІБУПРОМ ЕКСТРА

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

ІБУПРОМ МАКС

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІБУПРОМ СПРИНТ КАПС

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

ІБУПРОФЕН

Кристалічний порошок
(субстанція)

ібупрофен

ibuprofen

proszek krystaliczny

ІБУПРОФЕН

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІБУПРОФЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ібупрофен

ibuprofen

tabletki

ІБУТАРД 300

Капсули пролонгованої дії

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ
МАЛИНА

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

ІБУФЕН® ФОРТЕ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

ІБУФЕН® ЮНІОР

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

ІВАБ-5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

івабрадин

ivabradine

tabletki powlekane

ІВАБ-7,5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

івабрадин

ivabradine

tabletki powlekane

ІВАЛГІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІВАЛГІН® БЕБІ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

ІВАЛГІН® РАПІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

іГра®

Таблетки жувальні

силденафіл

sildenafil

tabletki do żucia

ідарубіцин

idarubicin

proszek

ІДАРУБІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)
ІЗІКЛІН

Концентрат для орального
розчину

магнію сульфат + калію magnesium sulfate +
сульфат + натрію сульфат potassium sulfate +
sodium sulfate

koncentrat do roztworu
doustnego

ІЗОДИБУТ®

Таблетки

ізодибут

isodibut

tabletki

ІЗОДИНІТ®

Таблетки

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tabletki

ІЗОКЕТ®

Розчин для інфузій

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

roztwór do wlewów

ІЗОКЕТ®

Спрей оромукозний

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

spray na błonę śluzową
jamy ustnej

ІЗО-МІК®

Концентрат для приготування ізосорбіду динітрат
розчину для інфузій

isosorbide dinitrate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІЗО-МІК®

Спрей сублінгвальний
дозований

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

spray podjęzykowy,
dawkowany

ІЗО-МІК® 10 мг

Таблетки

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tabletki

ІЗО-МІК® 20 мг

Таблетки

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tabletki

ІЗО-МІК® 5 мг

Таблетки сублінгвальні

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tabletki podjęzykowe

ІЗОНІАЗИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

ізоніазид

isoniazid

proszek krystaliczny

ІЗОНІАЗИД

Сироп

ізоніазид

isoniazid

syrop

ІЗОНІАЗИД

Таблетки

ізоніазид

isoniazid

tabletki

ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

ізоніазид

isoniazid

roztwór do wstrzykiwań

ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ізоніазид

isoniazid

tabletki

ІЗОПРИНОЗИН

Сироп

інозину пранобекс

inosine pranobex

syrop
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ІЗОПРИНОЗИН

Таблетки

інозину пранобекс

inosine pranobex

tabletki

ІЗОПТИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tabletki powlekane

ІЗОПТИН® SR

Таблетки пролонгованої дії

верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ІЗОСОЛ

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ
ВОДНИЙ

Порошок (субстанція)

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

proszek

ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ
РОЗВЕДЕНИЙ

Порошок (субстанція)

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

proszek

ІЗОТРЕКСИН

Гель

еритроміцин +
ізотретиноїн

erythromycin +
isotretinoin

żel

ІЗОФРА

Спрей назальний

фраміцетин

framycetin

spray do nosa

ІКЗИМ

Порошок для оральної
суспензії

цефіксим

cefixime

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ІКЗИМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефіксим

cefixime

tabletki powlekane

ІКСДЖЕВА™

Розчин для ін’єкцій

деносумаб

denosumab

roztwór do wstrzykiwań

ІКСДЖЕВА™ / XGEVA™
ДЕНОСУМАБ

Розчин для ін’єкцій

деносумаб

denosumab

roztwór do wstrzykiwań

ІЛАРІС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

canakinumab

canakinumab

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІЛОМЕДІН

Концентрат для приготування ілопрост
розчину для інфузій

iloprost

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІЛОН®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ІМАКОРТ

Крем

preparat złożony

preparat złożony

krem

ІМАТИНІБ АКТАВІС

Капсули

іматиніб

imatinib

kapsułki

ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

ІМАТИНІБ ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

ІМАТИНІБ МЕДАК

Капсули

іматиніб

imatinib

kapsułki

ІМАТИНІБ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

ІМАТІНІБ-ВІСТА

Капсули

іматиніб

imatinib

kapsułki

ІМБРУВІКА

Капсули

ібрутиніб

ibrutinib

kapsułki

ІМЕТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

ІМІГРАН™

Таблетки, вкриті оболонкою суматриптан

sumatriptan

tabletki powlekane

ІММАРД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідроксихлорохін

hydroxychloroquine

tabletki powlekane

ІММУНАЛ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ІММУНАЛ®

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ІМОВАН®

Таблетки, вкриті оболонкою зопіклон

zopiclone

tabletki powlekane

ІМОДІУМ®

Капсули

лоперамід

loperamide

kapsułki

ІМОДІУМ® ЛІНГВАЛЬНИЙ

Таблетки, що диспергуються лоперамід
в ротовій порожнині

loperamide

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej
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ІМУНІН 1200 МО /
IMMUNINE 1200 IU
ФАКТОР КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ
ЛЮДИНИ ІХ ОЧИЩЕНИЙ
ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ
ВІРУСІНАКТИВОВАНИЙ

Порошок для розчину для
ін’єкцій/інфузій

factor ix

factor IX

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć/wlewów

ІМУНІН 200 МО /
IMMUNINE 200 IU ФАКТОР
КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ
ЛЮДИНИ ІХ ОЧИЩЕНИЙ
ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ
ВІРУСІНАКТИВОВАНИЙ

Порошок для розчину для
ін’єкцій/інфузій

factor ix

factor IX

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć/wlewów

ІМУНІН 600 МО /
IMMUNINE 600 IU ФАКТОР
КОАГУЛЯЦІЇ КРОВІ
ЛЮДИНИ ІХ ОЧИЩЕНИЙ
ЛІОФІЛІЗОВАНИЙ
ВІРУСІНАКТИВОВАНИЙ

Порошок для розчину для
ін’єкцій/інфузій

factor ix

factor IX

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć/wlewów

ІМУНО ТАЙСС ФОРТЕ

Краплі для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do stosowania
doustnego

ІМУНОВІТ С™

Таблетки, вкриті оболонкою аскорбінова кислота +
рутозид

ascorbic acid + rutoside tabletki powlekane

ІМУНОПЛЮС

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ІМУНОРИКС

Розчин оральний

підотимод

pidotimod

roztwór doustny

ІМУНО-ТОН®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ІМУНОФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ІМУНОФЛАЗІД®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ІМУПРЕТ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ІМУПРЕТ®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ІМУРАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азатіоприн

azathioprine

tabletki powlekane

ІМУСПОРИН-100

Капсули м`які

циклоспорин

ciclosporin

kapsułki miękkie

ІМУСПОРИН-50

Капсули м`які

циклоспорин

ciclosporin

kapsułki miękkie

ІМУСТАТ

Таблетки, вкриті оболонкою уміфеновір

umifenovir

tabletki powlekane

ІНБУТОЛ®

Розчин для ін’єкцій

етамбутол

ethambutol

roztwór do wstrzykiwań

ІНВАНЗ®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

ертапенем

ertapenem

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІНВЕГА®

Таблетки пролонгованої дії

паліперидон

paliperidone

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ІНГАЛІН®

Рідина для інгаляцій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn do inhalacji

ІНГАЛІПТ

Аерозоль

preparat złożony

preparat złożony

aerozol

ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ’Я

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

preparat złożony

spray do jamy ustnej

ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

preparat złożony

spray do jamy ustnej

ІНГАЛІПТ-КМ

Спрей

preparat złożony

preparat złożony

spray

ІНГАЛІПТ-Н

Спрей для інгаляцій

preparat złożony

preparat złożony

spray do inhalacji

ІНГАРОН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

інтерферон гамма

interferon gamma

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІНДАП

Капсули

індапамід

indapamide

kapsułki

ІНДАП

Таблетки

індапамід

indapamide

tabletki

ІНДАПАМІД

Порошок (субстанція)

індапамід

indapamide

proszek
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ІНДАПАМІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід

indapamide

tabletki powlekane

ІНДАПАМІД-АСТРАФАРМ

Таблетки, вкриті оболонкою індапамід

indapamide

tabletki powlekane

ІНДАПАМІД-ТЕВА SR

Таблетки, вкриті плівковою індапамід
оболонкою, пролонгованої дії

indapamide

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ІНДАПЕН

Таблетки, вкриті оболонкою індапамід

indapamide

tabletki powlekane

ІНДАПЕН SR

Таблетки, вкриті оболонкою індапамід
з модифікованим
вивільненням

indapamide

tabletki powlekane
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ІНДІРАБ ВАКЦИНА
АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА,
ІНАКТИВОВАНА

Порошок ліофілізований для вакцина проти сказу
розчину для ін’єкцій

rabies vaccine

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ІНДОВАЗИН®

Гель

індометацин + троксерутинindometacin + troxerutin żel

ІНДОВЕНОЛ

Гель

індометацин + оксерутин indometacin + oxerutin żel

ІНДОКОЛЛІР® 0,1 %

Краплі очні

індометацин

indometacin

krople do oczu

ІНДОМЕТАЦИН

Порошок кристалічний
(субстанція)

індометацин

indometacin

proszek krystaliczny

ІНДОМЕТАЦИН ПЛЮС

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА

Мазь

індометацин

indometacin

maść

ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА

Супозиторії

індометацин

indometacin

czopki

ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА

Таблетки вкриті оболонкою, індометацин
кишковорозчинні

indometacin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ІНДОМЕТАЦИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки вкриті оболонкою, індометацин
кишковорозчинні

indometacin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ІНДОПРЕС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід

indapamide

tabletki powlekane

ІНЕДЖІ

Таблетки

езетиміб + симвастатин

ezetimibe + simvastatin tabletki

ІНЕМПЛЮС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІНЖЕСТА

Розчин для ін’єкцій

прогестерон

progesterone

roztwór do wstrzykiwań

ІНЖЕСТА ОКСІ

Розчин для ін’єкцій

гідроксипрогестерон

hydroxyprogesterone

roztwór do wstrzykiwań

ІНОКАІН

Краплі очні

оксибупрокаїн

oxybuprocaine

krople do oczu

ІНСПІРОН

Сироп

фенспірид

fenspiride

syrop

ІНСПРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

еплеренон

eplerenone

tabletki powlekane

ІНСТІ

Гранули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

granulat

ІНСТІ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА

Гранули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

granulat

ІНСТІЛЛАГЕЛЬ

Гель

хлоргексидин + лідокаїн

chlorhexidine + lidocaine żel

ІНСУВІТ® Н

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ІНСУГЕН-30/70 (БІФАЗІК)

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ІНСУГЕН-Н (НПХ)

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ІНСУГЕН-Р (РЕГУЛЯР)

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ІНСУЛАР АКТИВ

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ІНСУЛІН ЛЮДИНИ

Порошок (субстанція)

інсулін людський

insulin human

proszek

ІНСУЛІН ЛЮДИНИ
РЕКОМБІНАНТНИЙ

Порошок (субстанція)

інсулін людський

insulin human

proszek

ІНСУЛІН ЛЮДСЬКИЙ
БІОСИНТЕТИЧНИЙ

Порошок (субстанція)

інсулін людський

insulin human

proszek
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ІНСУЛІН СВИНЯЧИЙ
МОНОКОМПОНЕНТНИЙ МК

Порошок (субстанція)

інсулін (свинячий)

insulin (pork)

proszek

ІНСУМАН БАЗАЛ®

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ІНСУМАН КОМБ 25®

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ІНСУМАН РАПІД®

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ІНСУФОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

ІНТАГРА® ІС

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ІНТАКСЕЛ

Концентрат для розчину для паклітаксел
ін’єкцій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІНТЕГРИЛІН

Розчин для ін’єкцій

ептифібатид

eptifibatide

roztwór do wstrzykiwań

ІНТЕГРИЛІН

Розчин для інфузій

ептифібатид

eptifibatide

roztwór do wlewów

ІНТЕЛЕНС®

Таблетки

етравірин

etravirine

tabletki

ІНТЕЛЛАН

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ІНТЕТРИКС

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ІНТРАЛІПІД 20 %

Емульсія для інфузій

жирова емульсія

fat emulsions

emulsja do wlewów

ІНФАКОЛ

Суспензія оральна

симетикон

simeticone

zawiesina doustna

ІНФАНРИКС™ ІПВ
Суспензія для ін’єкцій
КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ,
КАШЛЮКА (АЦЕЛЮЛЯРНИЙ
КОМПОНЕНТ) ТА
ПОЛІОМІЄЛІТУ

дифтерійний токсоїд +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти <I>poliomyelitis</
I> (інактивована) +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid
zawiesina do
+ pertussis vaccine
wstrzykiwań
(acellular) + poliomyelitis
vaccine (inactivated) +
tetanus toxoid

ІНФАНРИКС™ КОМБІНОВАНА Суспензія для ін’єкцій
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ
АЦЕЛЮЛЯРНА ОЧИЩЕНА
ІНАКТИВОВАНА РІДКА

дифтерійний токсоїд +
diphtheria toxoid
вакцина проти кашлюка + pertussis vaccine
(ацелюлярна) + правцевий (acellular) + tetanus
токсоїд
toxoid

zawiesina do
wstrzykiwań

ІНФАСУРФ

Суспензія для
фосфоліпіди
ендотрахеального введення

phospholipids

zawiesina do podawania
dotchawiczego

ІНФЕЗОЛ® 100

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ІНФЕЗОЛ® 40

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ІНФЕНАК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацеклофенак

aceclofenac

tabletki powlekane

ІНФЛАМІН

Супозиторії ректальні

мелоксикам

meloxicam

czopki doodbytnicze

ІНФЛУВАК® (INFLUVAC®)
ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ,
ПОВЕРХНЕВИЙ АНТИГЕН,
ІНАКТИВОВАНА

Суспензія для ін’єкцій

вакцина для профілактики influenza vaccine
грипу (інактивована)
(inactivated)

zawiesina do
wstrzykiwań

ІПАМІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід

indapamide

tabletki powlekane

ІПАТОН®

Таблетки, вкриті оболонкою тиклопідин

ticlopidine

tabletki powlekane

ІРБЕТАН

Таблетки

ірбесартан

irbesartan

tabletki

ІРЕССА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гефітиніб

gefitinib

tabletki powlekane

ІРИНОСИНДАН

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ІРИНОТЕКАН „ЕБЕВЕ”

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІРИНОТЕКАН МЕДАК

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІРИНОТЕКАН-ВІСТА

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІРИНОТЕКАН-ТЕВА

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІРИФРИН

Краплі очні

phenylephrine

krople do oczu

ІРІНОВАЛ

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ІРНОКАМ

Розчин для інфузій

іринотекан

irinotecan

roztwór do wlewów

ІРУМЕД

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ІСЕНТРЕСС

Таблетки жувальні

ралтегравір

raltegravir

tabletki do żucia

ІСЕНТРЕСС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ралтегравір

raltegravir

tabletki powlekane

ІСЛА-МІНТ

Пастилки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki

ІСЛА-МООС

Пастилки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki

ІТРАКОН®

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

ІТРАКОНАЗОЛ

Пелети

ітраконазол

itraconazole

peletki

ІТРУНГАР

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

ІФЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ІФІЦИПРО®

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wlewów

ІФОСФАМІД

Ліофілізат для розчину для
інфузій

іфосфамід

ifosfamide

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ІХТАММОЛ

Рідина (субстанція)

іхтіол

ammonii
bituminosulfonate

płyn

ІХТІОЛ

Мазь

іхтіол

ammonii
bituminosulfonate

maść

ІХТІОЛ

Супозиторії ректальні

іхтіол

ammonii
bituminosulfonate

czopki doodbytnicze

ІХТІОЛОВА МАЗЬ 10 %

Мазь

іхтіол

ammonii
bituminosulfonate

maść

КАБІВЕН ПЕРИФЕРИЧНИЙ

Емульсія для інфузій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

emulsja do wlewów

КАБІВЕН ЦЕНТРАЛЬНИЙ

Емульсія для інфузій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

emulsja do wlewów

КАВЕРДЖЕКТ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

алпростадил

alprostadil

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КАВІНТОН

Концентрат для приготування вінпоцетин
розчину для інфузій

vinpocetine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАВІНТОН

Таблетки

вінпоцетин

vinpocetine

tabletki

КАВІНТОН ФОРТЕ

Таблетки

вінпоцетин

vinpocetine

tabletki

КАДУЕТ 10/10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + аторвастатин amlodipine +
atorvastatin

фенілефрин
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tabletki powlekane

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

КАДУЕТ 5/10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін + аторвастатин amlodipine +
atorvastatin

tabletki powlekane

КАЗАНО®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

алогліптин + метформін alogliptin + metformin

tabletki powlekane

КАЛГАН

Кореневища (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА

Настойка для зовнішнього та preparat ziołowy
внутрішнього застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
wewnętrznego
i zewnętrznego

КАЛЕТРА

Розчин для перорального
застосування

лопінавір + ритонавір

lopinavir + ritonavir

roztwór do stosowania
doustnego

КАЛІЙ-НОРМІН

Таблетки пролонгованої дії

калію хлорид

potassium chloride

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КАЛІМІН® 60 Н

Таблетки

піридостигміну бромід

pyridostigmine bromide tabletki

КАЛІЮ ЙОДИД

Краплі очні

калію йодид

potassium iodide

krople do oczu

КАЛІЮ ЙОДИД

Таблетки

калію йодид

potassium iodide

tabletki

КАЛІЮ ЛОЗАРТАН

Порошок (субстанція)

лозартан

losartan

proszek

КАЛІЮ ОРОТАТ

Порошок (субстанція)

калію оротат

potassium orotate

proszek

КАЛІЮ ОРОТАТ

Таблетки

калію оротат

potassium orotate

tabletki

КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ

Кристали або гранульований калію перманганат
порошок (субстанція)

potassium permanganatekryształy lub proszek
granulowany

КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ

Порошок (субстанція)

калію перманганат

potassium permanganateproszek

КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ

Порошок для розчину для
зовнішнього застосування

калію перманганат

potassium permanganateproszek do
przygotowania
roztworu do stosowania
zewnętrznego

КАЛІЮ ХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

калію хлорид

potassium chloride

proszek krystaliczny

калію хлорид

potassium chloride

roztwór do wlewów

КАЛІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 4 Розчин для інфузій
%

Substacja czynna

Postać

КАЛУМІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бікалутамід

bicalutamide

tabletki powlekane

КАЛЬДІУМ®

Капсули пролонгованої дії

калію хлорид

potassium chloride

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

КАЛЬЦЕМІН® АДВАНС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КАЛЬЦЕМІН® СІЛЬВЕР

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КАЛЬЦИКЕР

Суспензія оральна

кальцію карбонат +
холекальциферол

calcium carbonate +
colecalciferol

zawiesina doustna

КАЛЬЦІЙ-Д3 НІКОМЕД З
АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ

Таблетки жувальні

кальцію карбонат +
холекальциферол

calcium carbonate +
colecalciferol

tabletki do żucia

КАЛЬЦІЙ-Д3 НІКОМЕД ФОРТЕ Таблетки жувальні

кальцію карбонат +
холекальциферол

calcium carbonate +
colecalciferol

tabletki do żucia

КАЛЬЦІУМФОЛІНАТ „ЕБЕВЕ” Розчин для ін’єкцій

кальцію фолінат

calcium folinate

roztwór do wstrzykiwań

КАЛЬЦІЮ D-ПАНТОТЕНАТ

Порошок (субстанція)

кальцію пантотенат

calcium pantotenate

proszek

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ

Таблетки

кальцію глюконат

calcium gluconate

tabletki

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ ДЛЯ
ІН’ЄКЦІЙ (ГЛЮКОНАЛ)

Порошок кристалічний або
гранульований

кальцію глюконат

calcium gluconate

proszek krystaliczny albo
granulowany

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ
СТАБІЛІЗОВАНИЙ

Розчин для ін’єкцій

кальцію глюконат

calcium gluconate

roztwór do wstrzykiwań
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Postać /
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

кальцію глюконат

calcium gluconate

tabletki

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ
(СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

Розчин для ін’єкцій

кальцію глюконат

calcium gluconate

roztwór do wstrzykiwań

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

кальцію глюконат

calcium gluconate

tabletki

КАЛЬЦІЮ
ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ’Я
(СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

Розчин для ін’єкцій

кальцію глюконат

calcium gluconate

roztwór do wstrzykiwań

КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТ

Порошок (субстанція)

кальцію карбонат

calcium carbonate

proszek

КАЛЬЦІЮ ФОЛІНАТ

Розчин для ін’єкцій

кальцію фолінат

calcium folinate

roztwór do wstrzykiwań

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

кальцію хлорид

calcium chloride

roztwór do wstrzykiwań

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій

кальцію хлорид

calcium chloride

roztwór do wstrzykiwań

кальцію пантотенат

calcium pantotenate

granulat

КАЛЬЦІЮ-D-ПАНТОТЕНАТ

Гранулят

КАМАГРА 100

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

КАМАГРА 50

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

КАМЕТОН

Аерозоль

preparat złożony

preparat złożony

aerozol

КАМЕТОН-ЗДОРОВ’Я

Спрей назальний та
оромукозний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

spray do nosa i na błonę
śluzową jamy ustnej

КАМЕТОН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ Спрей оромукозний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

spray na błonę śluzową
jamy ustnej

КАМІДЕНТ-ЗДОРОВ’Я

Гель для ротової порожнини preparat złożony

preparat złożony

żel do jamy ustnej

КАМІРЕН

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

КАМІРЕН XL

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

доксазозин

doxazosin

tabletki powlekane

КАМІСТАД® - ГЕЛЬ Н

Гель

preparat ziołowy

preparat ziołowy

żel

КАМПТО

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАМФОМЕН®

Аерозоль

preparat złożony

preparat złożony

aerozol

КАМФОРНА ОЛІЯ

Олія для зовнішнього
застосування

камфора

camphor

olej do stosowania
zewnętrznego

КАМФОРНА ОЛІЯ

Рідина нашкірна

камфора

camphor

płyn do stosowania na
skórę

КАМФОРНА ОЛІЯ

Розчин нашкірний

камфора

camphor

roztwór do stosowania
na skórę

КАНАМАК-1000

Порошок для розчину для
ін’єкцій

канаміцин

kanamycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КАНАМІЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

канаміцин

kanamycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КАНАМІЦИНУ СУЛЬФАТ
КИСЛИЙ

Порошок (субстанція)

канаміцин

kanamycin

proszek

КАНДЕКОР® H 16

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАНДЕКОР® H 32

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАНДЕКОР® H 8

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАНДЕКОР® HD 32

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki
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КАНДЕСАР

Таблетки

кандесартан

candesartan

tabletki

КАНДИБІОТИК

Краплі вушні

preparat złożony

preparat złożony

krople do uszu

КАНДІБЕНЕ

Таблетки вагінальні

клотримазол

clotrimazole

tabletki dopochwowe

КАНДІД

Крем

клотримазол

clotrimazole

krem

КАНДІД

Порошок нашкірний

клотримазол

clotrimazole

proszek do stosowania
na skórę

КАНДІД

Розчин для зовнішнього
застосування

клотримазол

clotrimazole

roztwór do stosowania
zewnętrznego

КАНДІД

Розчин для ротової
порожнини

клотримазол

clotrimazole

roztwór do jamy ustnej

КАНДІД-Б

Крем

preparat złożony

preparat złożony

krem

КАНДІД-В6

Таблетки вагінальні

клотримазол

clotrimazole

tabletki dopochwowe

КАНДІДЕРМ

Крем

беклометазону діпропіонатbeclometasone
+ клотримазол +
dipropionate +
гентаміцин
clotrimazole +
gentamicin

krem

КАНЕСПОР®

Крем

біфоназол

bifonazole

krem

КАНЕСПОР® НАБІР

Мазь для зовнішнього
застосування

біфоназол

bifonazole

maść do stosowania
zewnętrznego

КАНЕСТЕН®

Крем

клотримазол

clotrimazole

krem

КАНЕСТЕН®

Таблетки вагінальні

клотримазол

clotrimazole

tabletki dopochwowe

КАНЕФРОН® Н

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

КАНЕФРОН® Н

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

КАНСИДАЗ®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

caspofungin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

КАПД 2

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

КАПД 3

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

КАПД 4

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

КАПЕТЕРО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

капецітобін

capecitabine

tabletki powlekane

КАПЕЦИБЕКС 150

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

капецітобін

capecitabine

tabletki powlekane

КАПІДІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лерканідипін

lercanidipine

tabletki powlekane

КАПОТІАЗИД®

Таблетки

каптоприл +
гідрохлортіазид

captopril +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАПОЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

капецітабін

capreomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КАПРЕОМІЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

капецітабін

capreomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КАПСИКАМ®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

КАПСУЛИ З АНІСОВОЮ
ОЛІЄЮ ДР. ТАЙСС

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

КАПТОПРЕС 12,5 - ДАРНИЦЯ Таблетки

каптоприл +
гідрохлортіазид

captopril +
hydrochlorothiazide

tabletki

Таблетки

каптоприл +
гідрохлортіазид

captopril +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ

каспофунгін
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КАПТОПРИЛ

Порошок кристалічний
(субстанція)

каптоприл

captopril

proszek krystaliczny

КАПТОПРИЛ

Таблетки

каптоприл

captopril

tabletki

КАРБАЛЕКС 200 мг

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАЛЕКС 300 мг РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

карбамазепін

carbamazepine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КАРБАЛЕКС 400 мг

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАЛЕКС 600 мг РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

карбамазепін

carbamazepine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КАРБАМАЗЕПІН

Кристалічний порошок
(субстанція)

карбамазепін

carbamazepine

proszek krystaliczny

КАРБАМАЗЕПІН

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАМАЗЕПІН-АСТРАФАРМ Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАМАЗЕПІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАМАЗЕПІН-ЗДОРОВ’Я
ФОРТЕ

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАМАЗЕПІН-ФС

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБАПІН

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

КАРБІДОПА

Порошок (субстанція)

карбідопа

carbidopa

proszek

КАРБІДОПА І
ЛЕВОДОПА-ТЕВА

Таблетки

карбідопа + леводопа

carbidopa + levodopa

tabletki

КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®

Крем

карбамід

carbamide

krem

КАРБОЛОНГ®

Порошок оральний

активоване вугілля

carbo medicinalis

proszek do stosowania
doustnego

КАРБОПА

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРБОПЛАТИН

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРБОПЛАТИН

Розчин для ін’єкцій

карбоплатин

carboplatin

roztwór do wstrzykiwań

КАРБОПЛАТИН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРБОПЛАТИН МЕДАК

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРБОПЛАТИН-ТЕВА

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРБОПЛАТІН-ВІСТА

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

КАРВЕДИЛОЛ

Порошок (субстанція)

карведилол

carvedilol

proszek

КАРВЕДИЛОЛ

Порошок кристалічний
(субстанція)

карведилол

carvedilol

proszek krystaliczny

КАРВЕДИЛОЛ-ЗЕНТІВА

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

КАРВЕДИЛОЛ-КВ

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

КАРВЕДІГАМА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

карведилол

carvedilol

tabletki powlekane

КАРВЕТРЕНД®

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki
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КАРВИДЕКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

карведилол

carvedilol

tabletki powlekane

КАРВІДОН–MR

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

КАРДАЗИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

КАРДИКЕТ® РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КАРДИПРИЛ 10

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

КАРДИПРИЛ 2,5

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

КАРДИПРИЛ 5

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

КАРДІОДАРОН - ЗДОРОВ`Я

Розчин для ін’єкцій

аміодарон

amiodarone

roztwór do wstrzykiwań

КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

КАРДІОЛІН

Краплі для перорального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do stosowania
doustnego

КАРДІОМАГНІЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki powlekane

КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki powlekane

КАРДІОПАСИТ

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

КАРДІОСТАД

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

КАРДІОФІТ

Настойка складна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka złożona

КАРДІТАБ ІС

Таблетки

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric tabletki
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КАРДІТАБ ІС

Таблетки сублінгвальні

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric tabletki podjęzykowe
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КАРДОМІН-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

preparat złożony

kapsułki

КАРДОМІН-САНОВЕЛЬ ПЛЮС Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
КАРДОНАТ

Капсули

preparat złożony

КАРДОСАЛ® 10 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

КАРДОСАЛ® 20 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

КАРДОСАЛ® 40 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/12,5 Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
hydrochlorothiazide +
олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
hydrochlorothiazide +
олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

КАРДУКТАЛ

Таблетки, вкриті оболонкою триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

КАРДУРА®

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

КАРІЗОН

Розчин нашкірний

клобетазол

clobetasol

roztwór do stosowania
na skórę

КАРМІНАТИВУМ БЕБІНОС

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne
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КАРНІТИНУ ХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

карнітин

carnitine

proszek krystaliczny

КАРСИЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою силімарин

silymarin

tabletki powlekane

КАРСИЛ® ФОРТЕ

Капсули тверді

силімарин

silymarin

kapsułki twarde

КАРУМ-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КАСАРК®

Таблетки

кандесартан

candesartan

tabletki

КАСАРК® HD

Таблетки

кандесартан +
гідрохлортіазид

candesartan +
hydrochlorothiazide

tabletki

КАСОДЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бікалутамід

bicalutamide

tabletki powlekane

КАТАДОЛОН

Капсули

флупіртин

flupirtine

kapsułki

КАТАДОЛОН РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

флупіртин

flupirtine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КАТАФАСТ

Порошок для орального
розчину

диклофенак

diclofenac

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

хлоргексидин + лідокаїн

chlorhexidine + lidocaine żel

КАТЕДЖЕЛЬ З ЛІДОКАЇНОМ Гель
КАФФЕТІН КОЛД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аскорбінова кислота
+ декстрометорфан
+ парацетамол +
псевдоефедрин

ascorbic acid +
dextromethorphan
+ paracetamol +
pseudoephedrine

tabletki powlekane

КАФФЕТІН®

Таблетки

кофеїн + кодеїн
+ парацетамол +
пропіфеназон

caffeine + codeine
+ paracetamol +
propyphenazone

tabletki

КАФФЕТІН® ЛЕДІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

КАШТАПЛАНТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

насіння кінського каштану hippocastani semen

tabletki powlekane

КВАДЕВІТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КВАМАТЕЛ®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

фамотидин

famotidine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КВАМАТЕЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фамотидин

famotidine

tabletki powlekane

КВЕСТА

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КВЕТИКСОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane

КВЕТИРОН 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane

КВЕТИРОН 200

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane

КВЕТИРОН 25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane

КВЕТИРОН XR 200

Таблетки пролонгованої дії

кветіапін

quetiapine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КВЕТИРОН XR 400

Таблетки пролонгованої дії

кветіапін

quetiapine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КВЕТИРОН XR 50

Таблетки пролонгованої дії

кветіапін

quetiapine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КВЕТІАПІНУ ФУМАРАТ

Порошок (субстанція)

кветіапін

quetiapine

proszek

КВЕТІПІН

Таблетки, вкриті оболонкою кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane
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КВІНАКС®

Краплі очні

азапентацен

azapentacene
(phacolysin)

krople do oczu

КЕЙВЕР®

Розчин для ін’єкцій

декскетопрофен

dexketoprofen

roztwór do wstrzykiwań

КЕЙВЕР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

декскетопрофен

dexketoprofen

tabletki powlekane

КЕМОПЛАТ

Розчин для ін’єкцій

цисплатин

cisplatin

roztwór do wstrzykiwań

КЕНАЗОЛ®

Шампунь

кетоконазол

ketoconazole

szampon

КЕНАЛОГ

Таблетки

тріамцинолон

triamcinolone

tabletki

КЕНАЛОГ 40

Суспензія для ін’єкцій

тріамцинолон

triamcinolone

zawiesina do
wstrzykiwań

КЕППРА®

Розчин оральний

леветирацетам

levetiracetam

roztwór doustny

КЕППРА®

Таблетки, вкриті оболонкою леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

КЕРАСАЛ

Мазь

карбамід + саліцилова
кислота

carbamide + salicylic acidmaść

КЕСТИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ебастин

ebastine

tabletki powlekane

КЕТАЛЬГИН®

Таблетки

кеторолак

ketorolac

tabletki

КЕТАЛЬГИН® ЛОНГ

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТАМІН

Розчин для ін’єкцій

кетамін

ketamine

roztwór do wstrzykiwań

КЕТАМІНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

кетамін

ketamine

proszek

КЕТАНОВ

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТАНОВ

Таблетки, вкриті оболонкою кеторолак

ketorolac

tabletki powlekane

КЕТИЛЕПТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кветіапін

quetiapine

tabletki powlekane

КЕТОДІН

Крем

кетоконазол

ketoconazole

krem

КЕТОДІН

Супозиторії вагінальні

кетоконазол

ketoconazole

gałki dopochwowe

КЕТОЗОРАЛ®-ДАРНИЦЯ

Шампунь

кетоконазол

ketoconazole

szampon

КЕТОКОНАЗОЛ-ФІТОФАРМ

Крем для зовнішнього
застосування

кетоконазол

ketoconazole

krem do stosowania
zewnętrznego

КЕТОЛАК

Таблетки

кеторолак

ketorolac

tabletki

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ®

Таблетки

кеторолак

ketorolac

tabletki

КЕТОНАЛ®

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

КЕТОНАЛ®

Капсули

кетопрофен

ketoprofen

kapsułki

КЕТОНАЛ®

Крем

кетопрофен

ketoprofen

krem

КЕТОНАЛ®

Розчин для ін’єкцій

кетопрофен

ketoprofen

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОНАЛ®

Супозиторії

кетопрофен

ketoprofen

czopki

КЕТОНАЛ® ДУО

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

кетопрофен

ketoprofen

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde

КЕТОНАЛ® РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

кетопрофен

ketoprofen

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КЕТОНАЛ® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кетопрофен

ketoprofen

tabletki powlekane

КЕТОНОРТ

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОПРОФЕН-КРЕДОФАРМ

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

КЕТОРОЛ

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОРОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кеторолак

ketorolac

tabletki powlekane

КЕТОРОЛ ГЕЛЬ

Гель

кеторолак

ketorolac

żel

КЕТОРОЛАК - ЗДОРОВ`Я

Таблетки

кеторолак

ketorolac

tabletki
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Postać

КЕТОРОЛАК-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОРОЛАК-КРЕДОФАРМ

Розчин для ін’єкцій

кеторолак

ketorolac

roztwór do wstrzykiwań

КЕТОРОЛАКУ ТРОМЕТАМІН

Кристалічний порошок
(субстанція)

кеторолак

ketorolac

proszek krystaliczny

КЕТОСТЕРИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КЕТОТИФЕН

Краплі очні

кетотифен

ketotifen

krople do oczu

КЕТОТИФЕН

Таблетки

кетотифен

ketotifen

tabletki

КЕТОТИФЕН СОФАРМА

Таблетки

кетотифен

ketotifen

tabletki

КЕТОТИФЕН-В

Капсули

кетотифен

ketotifen

kapsułki

КЕТУМ-ГЕЛЬ

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

КЕФПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КЕФСЕПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ
ГАЗОПОДІБНИЙ

Газ

оксиген

oxygen

gaz

КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ РІДКИЙ

Рідина (субстанція)

оксиген

oxygen

płyn

КИСЛОТА АМІНОКАПРОНОВА Розчин для інфузій

амінокапронова кислота aminocaproic acid

roztwór do wlewów

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА
(ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА
(ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ З
АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА
(ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ З
ЛИМОННИМ СМАКОМ

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА
(ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ З
М’ЯТНИМ СМАКОМ

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА
(ВІТАМІН С) З ЦУКРОМ З
ПОЛУНИЧНИМ СМАКОМ

Таблетки

аскорбінова кислота

ascorbic acid

tabletki

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА 95 % Гранульований порошок або аскорбінова кислота
ГРАНУЛЬОВАНА
гранули

ascorbic acid

proszek granulowany lub
granulat

КИСЛОТА АСКОРБІНОВА З
ГЛЮКОЗОЮ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

КИСЛОТА НІКОТИНОВА

Таблетки

нікотинова кислота

nicotinic acid

tabletki

КИСЛОТА РИБОНУКЛЕЇНОВА

Порошок (субстанція)

рибонуклеїнова кислота

ribonucleinic acid

proszek

КИСЛОТА САЛІЦИЛОВА

Розчин для зовнішнього
застосування

саліцилова кислота

salicylic acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

КІМАЦЕФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КІРИН

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

спектиноміцин

spectinomycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

КЛАБАКС

Таблетки, вкриті оболонкою кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАБАКС ОD

Таблетки пролонгованої дії

кларитроміцин

clarithromycin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КЛАБЕЛ® 500

Таблетки, вкриті оболонкою кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane
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КЛАВАМ

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

КЛАВАМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КЛАВАМ

Таблетки, вкриті оболонкою амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

КЛАЙРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

dienogest + estradiol

tabletki powlekane

КЛАРИМАКС

Таблетки, вкриті оболонкою кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАРИТИН®

Сироп

лоратадин

loratadine

syrop

КЛАРИТРО САНДОЗ® XL

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАРИТРОМІЦИН

Порошок (субстанція)

кларитроміцин

clarithromycin

proszek

КЛАРИТРОМІЦИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАРИТРОМІЦИН ГРІНДЕКС Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

Таблетки, вкриті оболонкою кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАРИТРОМІЦИН-ДАРНИЦЯ Таблетки, вкриті оболонкою кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАРИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

clarithromycin

tabletki powlekane

montelukast

tabletki powlekane

КЛАРИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ

дієногест + естрадіол

кларитроміцин

Postać

КЛАСТ

Таблетки, вкриті оболонкою монтелукаст

КЛАТІНОЛ®

Комбінований набір для
перорального застосування

кларитроміцин +
clarithromycin +
zestaw złożony do
лансопразол + тинідазол lansoprazole + tinidazole stosowania doustnego

КЛАФАР 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАФАР 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАЦИД В.В.

Порошок ліофілізований для кларитроміцин
розчину для інфузій

clarithromycin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

КЛАЦИД®

Гранули для оральної
суспензії

кларитроміцин

clarithromycin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

КЛАЦИД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛАЦИД® СР

Таблетки, вкриті плівковою кларитроміцин
оболонкою, пролонгованої дії

clarithromycin

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

КЛЕКСАН®

Розчин для ін’єкцій

еноксапарин

enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań

КЛЕКСАН® 300

Розчин для ін’єкцій

еноксапарин

enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań

КЛЕРИМЕД 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

КЛІВАС 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

КЛІВАС 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

КЛІМАДИНОН®

Краплі оральні

кореневища циміцифуги cimicifugae rhizoma

КЛІМАДИНОН®

Таблетки, вкриті оболонкою кореневища циміцифуги cimicifugae rhizoma

tabletki powlekane

КЛІМАДИНОН® УНО

Таблетки, вкриті оболонкою кореневища циміцифуги cimicifugae rhizoma

tabletki powlekane
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КЛІМАПІН®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

КЛІМЕН®

таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КЛІМОДІЄН

Таблетки, вкриті оболонкою дієногест + естрадіоле
валерат

dienogest + estradiol
valerate

tabletki powlekane

КЛІМОНОРМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КЛІНДАМІЦИН-М

Капсули

кліндаміцин

clindamycin

kapsułki

КЛІНДАМІЦИНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

кліндаміцин

clindamycin

proszek

КЛІОН-Д 100

Таблетки вагінальні

метронідазол + міконазол metronidazole +
miconazole

tabletki dopochwowe

КЛОВЕЙТ®

Крем

клобетазол

clobetasol

krem

КЛОВЕЙТ®

Мазь

клобетазол

clobetasol

maść

КЛОДІЯ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОЗАПІН

Порошок (субстанція)

клозапін

clozapine

proszek

КЛОНАЗЕПАМ

Порошок (субстанція)

клоназепам

clonazepam

proszek

КЛОНАЗЕПАМ ІС

Таблетки

клоназепам

clonazepam

tabletki

КЛОПІДАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛ-АПОТЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛ-РІХТЕР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛЬ

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛЬ АЙКОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛЬ-ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

КЛОПІДОГРЕЛЮ БІСУЛЬФАТ Порошок (субстанція)

клопідогрель

clopidogrel

proszek

КЛОПІКСОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зуклопентиксол

zuclopenthixol

tabletki powlekane

КЛОПІКСОЛ ДЕПО

Розчин для ін’єкцій

зуклопентиксол

zuclopenthixol

roztwór do wstrzykiwań

КЛОПІКСОЛ-АКУФАЗ

Розчин для ін’єкцій

зуклопентиксол

zuclopenthixol

roztwór do wstrzykiwań

КЛОСАРТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

КЛОСТИЛБЕГІТ®

Таблетки

кломіфен

clomifene

tabletki

КЛОТРЕКС

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

КЛОТРИМАЗОЛ

Крем

клотримазол

clotrimazole

krem

КЛОТРИМАЗОЛ

Мазь

клотримазол

clotrimazole

maść

КЛОТРИМАЗОЛ

Розчин для зовнішнього
застосування

клотримазол

clotrimazole

roztwór do stosowania
zewnętrznego

КЛОТРИМАЗОЛ

Таблетки вагінальні

клотримазол

clotrimazole

tabletki dopochwowe

КЛОТРИМАЗОЛ-ТЕВА

Таблетки вагінальні

клотримазол

clotrimazole

tabletki dopochwowe

КЛОТРИМАЗОЛ-ФІТОФАРМ

Мазь

клотримазол

clotrimazole

maść

КЛОТРИСАЛ®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

КЛОФЕЛІН

Порошок (субстанція)

клонідин

clonidine

proszek

КЛОФЕЛІН

Таблетки

клонідин

clonidine

tabletki

КЛОФЕЛІН – ЗН

Таблетки

клонідин

clonidine

tabletki
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Postać

КЛОФЕЛІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

клонідин

clonidine

tabletki

КЛОФЕЛІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

клонідин

clonidine

tabletki

КЛОФЕЛІН-ЗН

Розчин для ін’єкцій

клонідин

clonidine

roztwór do wstrzykiwań

КМИНУ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

КОАКСИЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою тіанептин

tianeptine

tabletki powlekane

КОАКТ

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

КО-АМЛЕССА

Таблетки

амлодипін + індапамід + amlodipine + indapamidetabletki
периндоприл
+ perindopril

КОАПРОВЕЛЬ® 150 мг/12,5
мг

Таблетки, вкриті оболонкою гідрохлортіазид +
ірбесартан

hydrochlorothiazide +
irbesartan

tabletki powlekane

КОАПРОВЕЛЬ® 300 мг/12,5
мг

Таблетки, вкриті оболонкою гідрохлортіазид +
ірбесартан

hydrochlorothiazide +
irbesartan

tabletki powlekane

КОВЕРЕКС®

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

КОДАРЕКС

Сироп

хлорфенаміну малеат +
кодеїн

chlorphenamine maleate syrop
+ codeine

КОДЕЇН

Порошок кристалічний
(субстанція)

кодеїн

codeine

proszek krystaliczny

КОДЕЇНУ ФОСФАТ

Порошок (субстанція)

кодеїн

codeine

proszek

КОДЕЇНУ ФОСФАТ

Таблетки

кодеїн

codeine

tabletki

КОДЕСАН® ІС

Таблетки

кодеїн + трава термопсиса codeine + herba
tabletki
ланцетного + корінь
thermopsidis lanceolatae
солодки + натрію
+ liquiritiae radix +
бікарбонат
sodium bicarbonate

КОДЕТЕРП

Таблетки

кодеїн + натрію бікарбонатcodeine + sodium
+ терпінгідрат
bicarbonate + terpine
hydrate

tabletki

КОДЕТЕРП Н

Таблетки

кодеїн + натрію бікарбонатcodeine + sodium
+ терпінгідрат
bicarbonate + terpine
hydrate

tabletki

КОДЕФЕМОЛ Н

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

КОДЕФЕМОЛ®

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

КО-ДИРОТОН®

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

КО-ДІОВАН®

Таблетки, вкриті оболонкою гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

КОДТЕРПІН IC®

Таблетки

кодеїн + натрію бікарбонатcodeine + sodium
+ терпінгідрат
bicarbonate + terpine
hydrate

tabletki

КОКАРБОКСИЛАЗИ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

КОКАРБОКСИЛАЗИ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

кокарбоксилаза

cocarboxylase

proszek

КОКАРБОКСИЛАЗИ
ГІДРОХЛОРИД

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

кокарбоксилази
гідрохлорид

cocarboxylase
hydrochloride

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КОКАРНІТ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КОКСЕРИН

Капсули

циклосерин

cycloserine

kapsułki

аскорбінова кислота
+ парацетамол +
фенілефрин

ascorbic acid +
paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

КОЛДРЕКС ХОТРЕМ® ЛИМОН Порошок для орального
розчину

84

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

КОЛДРЕКС ХОТРЕМ® МЕД І Порошок для орального
ЛИМОН
розчину

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

аскорбінова кислота
+ парацетамол +
фенілефрин

ascorbic acid +
paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

КОЛДРЕКС®

Таблетки

аскорбінова кислота +
ascorbic acid + caffeine tabletki
кофеїн + парацетамол + + paracetamol +
фенілефрин + терпінгідратphenylephrine + terpine
hydrate

КОЛДРЕКС® МАКСГРИП
ЛИМОН

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота
+ парацетамол +
фенілефрин

ascorbic acid +
paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

КОЛДРЕКС® ЮНІОР ХОТРЕМ Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота
+ парацетамол +
фенілефрин

ascorbic acid +
paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

КОЛДФЛЮ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

КОЛДФРІ

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

КОЛЛОМАК®

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

КОЛМЕ

Краплі оральні

ціанамід

cyanamide

krople doustne

КОЛОКІТ®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

КОЛОМІЦИН ІН’ЄКЦІЯ

Порошок для розчину для
колістин
ін’єкцій, інфузій або інгаляцій

colistin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć, wlewów
lub inhalacji

КОЛПОСЕПТИН

Таблетки вагінальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki dopochwowe

КОЛПОТРОФІН

Капсули вагінальні м’які

проместрин

promestriene

kapsułki dopochwowe
miękkie

КОЛПОТРОФІН

Крем вагінальний

проместрин

promestriene

krem dopochwowy

КОМБІВІР™

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

КОМБІВУДИН

Таблетки

ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki

КОМБІГАН®

Краплі очні

бримонідин + тимолол

brimonidine + timolol

krople do oczu

КОМБІГРИП ДЕКСА®

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ декстрометорфан
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine +
dextromethorphan
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

КОМБІГРИП ХОТ СІП®

Порошок для орального
розчину

цетиризину гідрохлорид
+ парацетамол +
фенілефрин

cetirizine dihydrochloride proszek do
+ paracetamol +
przygotowania roztworu
phenylephrine
doustnego

КОМБІГРИП®

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

КОМБІГРИП®

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

КОМБІНИЛ® ДУО

Краплі очні/вушні

ципрофлоксацину
гідрохлорид +
дексаметазон

ciprofloxacin
hydrochloride +
dexamethasone

krople do oczu i uszu

КОМБІПРИЛ-КВ

Таблетки

амлодипін + лізиноприл amlodipine + lisinopril

tabletki

КОМБІСАРТ Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амлодипін +
гідрохлортіазид +
валсартан

amlodipine +
hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

КОМБІСО

Таблетки

бісопролол +
гідрохлортіазид

bisoprolol +
hydrochlorothiazide

tabletki
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Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

КОМБІСПАЗМ®

Таблетки

dicyclomine hydrochloride + dicyclomine
парацетамол
hydrochloride +
paracetamol

tabletki

КОМБУТОЛ

Таблетки

етамбутол

ethambutol

tabletki

КОМПЛЕВІТ®

Капсули тверді

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki twarde

КОНВАЛІЙНО-ВАЛЕРІАНОВІ Краплі оральні
КРАПЛІ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

КОНВЕРІУМ

Таблетки

ірбесартан

irbesartan

tabletki

КОНВУЛЕКС

Розчин для ін’єкцій

вальпроєва кислота

valproic acid

roztwór do wstrzykiwań

КОНВУЛЕКС

Сироп

вальпроєва кислота

valproic acid

syrop

КОНВУЛЕКС 150 МГ

Капсули

вальпроєва кислота

valproic acid

kapsułki

КОНВУЛЕКС 300 МГ

Капсули

вальпроєва кислота

valproic acid

kapsułki

КОНВУЛЕКС 300 МГ РЕТАРД Таблетки, вкриті плівковою вальпроєва кислота
оболонкою, пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

вальпроєва кислота

valproic acid

kapsułki

КОНВУЛЕКС 500 МГ РЕТАРД Таблетки, вкриті плівковою вальпроєва кислота
оболонкою, пролонгованої дії

valproic acid

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

КОНВУЛЕКС 500 МГ

Капсули

КОНВУЛЬСОФІН®

Таблетки

вальпроєва кислота

valproic acid

tabletki

КОНЕГРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

КОНЕГРА ДЕЛЮКС

Таблетки жувальні

силденафіл

sildenafil

tabletki do żucia

КОНКОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

КОНКОР КОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

КОНСЕРВАНТ КРОВІ САГМ

Розчин

preparat złożony

preparat złożony

roztwór

КОНСЕРВАНТ КРОВІ ЦФД

Розчин

preparat złożony

preparat złożony

roztwór

КОНТРАКТУБЕКС

Гель

preparat ziołowy

preparat ziołowy

żel

КОНТРИКАЛ® 10 000

Ліофілізат для розчину для
інфузій

апротинін

aprotinin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

КОНТРОЛОК®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КОНТРОЛОК®

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

КОНЦЕНТРАТ ОЛІЇ
ОБЛІПИХОВОЇ

Рідина (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

КОПАКСОН 40

Розчин для ін’єкцій

глатирамеру ацетат

glatiramer acetate

roztwór do wstrzykiwań

КОПАКСОН®-ТЕВА

Розчин для ін’єкцій

глатирамеру ацетат

glatiramer acetate

roztwór do wstrzykiwań

КОПАЦИЛ®

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

КОПЕГУС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рибавірин

КО-ПРЕНЕСА®

Таблетки

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki

КОРАКСАН® 5 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

івабрадин

ivabradine

tabletki powlekane

КОРАКСАН® 7,5 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

івабрадин

ivabradine

tabletki powlekane

КОРАРГІН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane
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Postać /
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

КОРВАЗАН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

карведилол

carvedilol

tabletki powlekane

КОРВАЛДИН®

Краплі оральні

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ шишок хмелю екстракт
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric krople doustne
acid ethyl ester +
lupuli strobili extract +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КОРВАЛМЕНТ®

Капсули м`які

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

КОРВАЛОЛ®

Капсули м`які

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric kapsułki miękkie
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КОРВАЛОЛ®

Краплі оральні

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric krople doustne
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КОРВАЛОЛ®

Таблетки

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric tabletki
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КОРВАЛОЛ® Н

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

КОРВАЛТАБ

Таблетки

етиловий ефір
альфа-бром
ізовалеріанової кислоти
+ м’яти перцевої олія +
фенобарбітал

alpha-bromoisovaleric tabletki
acid ethyl ester +
menthae piperitae oleum
+ phenobarbital

КОРВАЛТАБ ЕКСТРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

КОРВІТИН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КОРВІТОЛ® 100

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

КОРВІТОЛ® 50

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

КОРГЛІКОН

Розчин для ін’єкцій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do wstrzykiwań

КОРГЛІКОН

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

КОРГЛІКОН®

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

КОРДАРОН®

Розчин для ін’єкцій

аміодарон

amiodarone

roztwór do wstrzykiwań

КОРДАРОН®

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

КОРДИНОРМ® ПЛЮС

Капсули

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ бісопролол
bisoprolol

kapsułki

КОРДИПІН XL

Таблетки з модифікованим
вивільненням

ніфедипін

nifedipine

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

КОРДИПІН РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

ніфедипін

nifedipine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КОРДІАМІН®-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

нікетамід

nikethamide

roztwór do wstrzykiwań

КОРДІАМІН-ЗДОРОВ`Я

Розчин для ін’єкцій

нікетамід

nikethamide

roztwór do wstrzykiwań

КО-РЕНІТЕК®

Таблетки

еналаприл +
гідрохлортіазид

enalapril +
hydrochlorothiazide

tabletki
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КОРИНФАР®

Таблетки пролонгованої дії

ніфедипін

nifedipine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КОРИНФАР® РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

ніфедипін

nifedipine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КОРИНФАР® УНО 40

Таблетки пролонгованої дії

ніфедипін

nifedipine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

КОРІАНДРУ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

КОРІОЛ®

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

КОРНЕРЕГЕЛЬ®

Гель очний

декспантенол

dexpanthenol

żel do oczu

КОРОНАЛ® 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

КОРОНАЛ® 5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бісопролол

bisoprolol

tabletki powlekane

КОРСАР® Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
валсартан

hydrochlorothiazide +
valsartan

tabletki powlekane

КОРТЕКСІН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КОРТІНЕФФ

Таблетки

флудрокортизон

fludrocortisone

tabletki

КО-СЕНТОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

КО-СЕНТОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

КОСОПТ

Краплі очні

дорзоламід + тимолол

dorzolamide + timolol

krople do oczu

КОФАЛЬГІН

Таблетки

кофеїн + метамізол

caffeine + metamizole

tabletki

КОФАН БОСНАЛЕК®

Таблетки

кодеїн + парацетамол +
пропіфеназон

codeine + paracetamol + tabletki
propyphenazone

КОФЕЇН

Порошок кристалічний або
кристали

кофеїн

caffeine

proszek krystaliczny albo
kryształy

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ

Розчин для ін’єкцій

кофеїн + натрію бензоат

caffeine + sodium
benzoate

roztwór do wstrzykiwań

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ

Таблетки

кофеїн + натрію бензоат

caffeine + sodium
benzoate

tabletki

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ
НАТРІЮ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

кофеїн + натрію бензоат

caffeine + sodium
benzoate

roztwór do wstrzykiwań

КРАПЛІ БЕРЕШ ПЛЮС®

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

КРАПЛІ ЗЕЛЕНІНА

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

КРАСАВКИ ЕКСТРАКТ

Супозиторії

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

КРАСАВКИ ЕКСТРАКТ СУХИЙ Порошок (субстанція)
КРАТАЛ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

КРЕАЗИМ 10000

Капсули кишковорозчинні
тверді

панкреатин

pancreatin

kapsułki dojelitowe,
twarde

КРЕАЗИМ 20000

Капсули кишковорозчинні
тверді

панкреатин

pancreatin

kapsułki dojelitowe,
twarde

КРЕМГЕН

Мазь

fluocinonide + гентаміцин fluocinonide +
gentamicin

maść

КРЕОН® 10000

Капсули тверді
з гастрорезистентними
гранулами

панкреатин

pancreatin

kapsułki twarde
zawierające granulat
dojelitowy

КРЕОН® 25000

Капсули тверді
з гастрорезистентними
гранулами

панкреатин

pancreatin

kapsułki twarde
zawierające granulat
dojelitowy
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КРЕОН® 40000

Капсули тверді
з гастрорезистентними
гранулами

панкреатин

pancreatin

kapsułki twarde
zawierające granulat
dojelitowy

КРЕОН®ЧИК

Гастрорезистентні гранули

панкреатин

pancreatin

granulat dojelitowy

КРЕСТОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

КРИНОН

Гель вагінальний

прогестерон

progesterone

żel dopochwowy

КРОМО САНДОЗ®

Спрей назальний

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

spray do nosa

КРОМОФАРМ®

Краплі очні

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

krople do oczu

КРОМОФАРМ®

Спрей назальний

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

spray do nosa

КРОПИВИ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

КРУШИНИ КОРА

Кора (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kora

КСАЛАКОМ

Краплі очні

латанопрост + тимолол

latanoprost + timolol

krople do oczu

КСАЛАТАН®

Краплі очні

латанопрост

latanoprost

krople do oczu

КСАЛКОРІ

Капсули

кризотиніб

crizotinib

kapsułki

КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ

Порошок (субстанція)

ксантинолу нікотинат

xantinol nicotinate

proszek

КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ

Розчин для ін’єкцій

ксантинолу нікотинат

xantinol nicotinate

roztwór do wstrzykiwań

КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ

Таблетки

ксантинолу нікотинат

xantinol nicotinate

tabletki

КСАРЕЛТО®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ривароксабан

rivaroxaban

tabletki powlekane

КСЕЛОДА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

капецітобін

capecitabine

tabletki powlekane

КсеМед

Газ

ксенон

xenon

gaz

КСЕНІКАЛ®

Капсули

орлістат

orlistat

kapsułki

КСЕОМІН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

botulinum toxin a

botulinum toxin A

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КСЕФОКАМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

лорноксикам

lornoxicam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КСЕФОКАМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лорноксикам

lornoxicam

tabletki powlekane

КСЕФОКАМ РАПІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лорноксикам

lornoxicam

tabletki powlekane

КСИЗАЛ®

Краплі оральні

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

krople doustne

КСИЗАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

КСИЛІТОЛ

Порошок кристалічний або
кристали

ксилітол

xylitol

proszek krystaliczny albo
kryształy

КСИЛОМЕТАЗОЛІН

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

КСИЛОМЕТАЗОЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

ксилометазолін

xylometazoline

proszek

КСИЛО-МЕФА

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

КСИМЕЛІН ЕКСТРА

Спрей назальний

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

КСИПОГАМА®

Таблетки

ксипамід

xipamide

tabletki

КСОЛАР

Порошок для розчину для
ін’єкцій

омалізумаб

omalizumab

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

КСТАНДІ

Капсули

ензалутамід

enzalutamide

kapsułki
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КУБІЦИН

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Порошок для концентрату для даптоміцин
розчину для інфузій

daptomycin

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewów

КУЗІМОЛОЛ®

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З
ПРИЙМОЧКАМИ

Стовпчики з приймочками
(субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kolby z liśćmi

КУКУРУДЗЯНІ РИЛЬЦЯ

Рильця (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kolba

КУПЛАТОН

Краплі оральні

симетикон

simeticone

krople doustne

КУПРЕНІЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пеніциламін

penicillamine

tabletki powlekane

КУРАНТИЛ® 25

Таблетки, вкриті оболонкою дипірідамол

dipyridamole

tabletki powlekane

КУРІОЗИН

Гель

гіалуронова кислота

hyaluronic acid

żel

КУРІОЗИН

Розчин нашкірний

гіалуронова кислота

hyaluronic acid

roztwór do stosowania
na skórę

КУРОСУРФ®

Суспензія для
фосфоліпіди
ендотрахеального введення

phospholipids

zawiesina do podawania
dotchawiczego

КУСТОДІОЛ

Розчин для перфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do perfuzji

КУТЕНЗА

Пластир нашкірний

капсаїцин

capsaicin

plaster na skórę

КУТІВЕЙТ™

Крем

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

krem

КУТІВЕЙТ™

Мазь

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

maść

ЛАВОМАКС

Таблетки, вкриті оболонкою тилорон

tilorone

tabletki powlekane

ЛАЗИВУДИН

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ЛАЗИКС®

Таблетки

фуросемід

furosemide

tabletki

ЛАЗИКС® НЕО

Розчин для ін’єкцій

фуросемід

furosemide

roztwór do wstrzykiwań

ЛАЗІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ЛАЗОЛВАН®

Пастилки

амброксол

ambroxol

pastylki

ЛАЗОЛВАН®

Розчин для інгаляцій та
перорального застосування

амброксол

ambroxol

roztwór do inhalacji
i stosowania doustnego

ЛАЗОЛВАН®

Розчин для інфузій

амброксол

ambroxol

roztwór do wlewów

ЛАЗОЛВАН®

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

ЛАЗОЛВАН® ЗІ СМАКОМ
ЛІСОВИХ ЯГІД

Сироп

амброксол

ambroxol

syrop

ЛАЗОЛВАН® МАКС

Капсули пролонгованої дії

амброксол

ambroxol

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ЛАЗОРИН®

Спрей назальний

трамазолін

tramazoline

spray do nosa

ЛАКТИНЕТ®-РІХТЕР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дезогестрел

desogestrel

tabletki powlekane

ЛАКТОВІТ ФОРТЕ

Капсули

lactobacillus spp. + вітаміниlactobacillus spp. +
vitamins

kapsułki

ЛАКТОВІТ ФОРТЕ

Порошок для оральної
суспензії

lactobacillus spp. + вітаміниlactobacillus spp. +
vitamins

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЛАМАЛ®

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМІВІР

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин

lamivudine

tabletki powlekane

ЛАМІВУДИН

Порошок (субстанція)

ламівудин

lamivudine

proszek

ЛАМІВУДИН

Розчин оральний

ламівудин

lamivudine

roztwór doustny

ЛАМІВУДИН

Таблетки

ламівудин

lamivudine

tabletki

ЛАМІВУДИН 150 мг І
ЗИДОВУДИН 300 мг

Таблетки, вкриті оболонкою ламівудин + зидовудин
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ЛАМІВУДИН, ЗИДОВУДИН,
НЕВІРАПІН 150 мг/300
мг/200 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + невірапін +
зидовудин

lamivudine + nevirapine tabletki powlekane
+ zidovudine

ЛАМІДЕРМ

Крем

тербінафін

terbinafine

krem

ЛАМІЗИЛ® УНО

Розчин нашкірний

тербінафін

terbinafine

roztwór do stosowania
na skórę

ЛАМІКОН®

Крем

тербінафін

terbinafine

krem

ЛАМІКОН®

Спрей нашкірний

тербінафін

terbinafine

spray do stosowania na
skórę

ЛАМІКОН®

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ЛАМІКОН® ДЕРМГЕЛЬ

Гель

тербінафін

terbinafine

żel

ЛАМІКТАЛ™

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМІКТАЛ™

Таблетки, що диспергуються ламотриджин

lamotrigine

tabletki dyspergowalne

ЛАМІН 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛАМІН 750

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛАМІНАРІЇ СЛАНІ

Слані (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wodorosty

ЛАМІНАРІЇ СЛАНІ (МОРСЬКА
КАПУСТА)

Слані (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wodorosty

ЛАМІТОР

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМІТРИЛ

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМІФАСТ

Крем

тербінафін

terbinafine

krem

ЛАМІФЕН

Гель

тербінафін

terbinafine

żel

ЛАМІФЕН

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ЛАМІХОП 3

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ламівудин + зидовудин

lamivudine + zidovudine tabletki powlekane

ЛАМІХОП-ЕТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз + ламівудин + efavirenz + lamivudine + tabletki powlekane
тенофовіру дизопроксил tenofovir disoproxil

ЛАМОТРИДЖИН

Порошок (субстанція)

ламотриджин

lamotrigine

proszek

ЛАМОТРИН 100

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМОТРИН 25

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАМОТРИН 50

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАНВІС™

Таблетки

тіогуанін

tioguanine

tabletki

ЛАНЗА

Капсули

лансопразол

lansoprazole

kapsułki

ЛАНЗОПТОЛ

Капсули кишковорозчинні
тверді

лансопразол

lansoprazole

kapsułki dojelitowe,
twarde

ЛАНОТАН®

Краплі

латанопрост

latanoprost

krople

ЛАНСОПРОЛ®

Капсули

лансопразол

lansoprazole

kapsułki

ЛАНТУС®

Розчин для ін’єкцій

інсулін гларгін

insulin glargine

roztwór do wstrzykiwań

ЛАНТУС® СОЛОСТАР®

Розчин для ін’єкцій

інсулін гларгін

insulin glargine

roztwór do wstrzykiwań

ЛАНЦЕРОЛ®

Капсули

лансопразол

lansoprazole

kapsułki

ЛАРА

Таблетки, вкриті оболонкою лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЛАРІАМ®

Таблетки

мефлохін

mefloquine

tabletki

ЛАСТІНЕМ

Порошок для розчину для
інфузій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЛАТИКОРТ®

Крем

гідрокортизон

hydrocortisone

krem

ЛАТИКОРТ®

Мазь

гідрокортизон

hydrocortisone

maść

ЛАТРЕН®

Розчин для інфузій

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wlewów
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ЛАТРИГІЛ®

Substacja czynna

Postać

Таблетки, що диспергуються ламотриджин
в ротовій порожнині

lamotrigine

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ЛАТРІДЖИН

Таблетки

ламотриджин

lamotrigine

tabletki

ЛАЦИДОФІЛ

Капсули

організми, що продукують lactic acid producing
молочну кислоту
organisms

ЛЕБЕЛ

Таблетки, вкриті оболонкою левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я

Таблетки

левамізол

levamisole

tabletki

левамізол

levamisole

proszek

ЛЕВАМІЗОЛУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

Substancja czynna /
Діюча речовина

kapsułki

ЛЕВАСЕПТ

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВАСИЛ

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЛЕВЕМІР® ФЛЕКСПЕН®

Розчин для ін’єкцій

інсулін детемір

insulin detemir

roztwór do wstrzykiwań

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 1000-ТЕВА Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 250-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 500-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ 750-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ГРІНДЕКС

Розчин оральний

леветирацетам

levetiracetam

roztwór doustny

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ ЛЮПІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВІТРА

Таблетки, вкриті оболонкою варденафіл

vardenafil

tabletki powlekane

ЛЕВІТРА® ОДТ

Таблетки, що диспергуються варденафіл

vardenafil

tabletki dyspergowalne

ЛЕВІЦИТАМ

Розчин оральний

леветирацетам

levetiracetam

roztwór doustny

ЛЕВІЦИТАМ 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВІЦИТАМ 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

леветирацетам

levetiracetam

tabletki powlekane

ЛЕВОБАКТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОДОПА

Порошок (субстанція)

леводопа

levodopa

proszek

ЛЕВОКІЛЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОКОМ

Таблетки

карбідопа + леводопа

carbidopa + levodopa

tabletki

ЛЕВОКОМ РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

карбідопа + леводопа

carbidopa + levodopa

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ЛЕВОКС-500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОКС-750

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОКСА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОКСИМЕД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОЛЕТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОМАК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОМАК В/В

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОМЕКОЛЬ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ЛЕВОМИЦЕТИН

Таблетки

хлорамфенікол

chloramphenicol

tabletki
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ЛЕВОМІЦЕТИН

Краплі очні

хлорамфенікол

chloramphenicol

krople do oczu

ЛЕВОМІЦЕТИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

хлорамфенікол

chloramphenicol

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЛЕВОМІЦЕТИН

Таблетки

хлорамфенікол

chloramphenicol

tabletki

ЛЕВОМІЦЕТИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

хлорамфенікол

chloramphenicol

tabletki

ЛЕВОМІЦЕТИНУ РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ 0,25 %

Розчин нашкірний

хлорамфенікол

chloramphenicol

roztwór do stosowania
na skórę

ЛЕВОМІЦЕТИНУ РОЗЧИН
СПИРТОВИЙ 1 %

Розчин для зовнішнього
застосування

хлорамфенікол

chloramphenicol

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЛЕВОСИН

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРІЮ

Порошок (субстанція)

levothyroxine sodium

levothyroxine sodium

proszek

ЛЕВО-ФК

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОФЛОКС ІНФУЗІЯ

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОФЛОКСАЦИН

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОФЛОКСАЦИН

Таблетки, вкриті оболонкою левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті оболонкою левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОФЛОКСАЦИН-КРЕДОФАРМ

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ
НАПІВГІДРАТ

Порошок (субстанція)

левофлоксацин

levofloxacin

proszek

ЛЕВОФЛОЦИН 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОФЛОЦИН 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕВОЦЕЛ

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕВОЦИН-Н

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕГАЛОН SIL

Порошок для розчину для
інфузій

силімарин

silymarin

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЛЕГАЛОН® 140

Капсули

силімарин

silymarin

kapsułki

ЛЕГАЛОН® 70

Капсули

силімарин

silymarin

kapsułki

ЛЕЗРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛЕЙКЕРАН™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

хлорамбуцил

chlorambucil

tabletki powlekane

ЛЕЙКОВОРИН-ТЕВА

Розчин для ін’єкцій

кальцію фолінат

calcium folinate

roztwór do wstrzykiwań

ЛЕЙКОФОЗИН

Розчин для ін’єкцій

кальцію фолінат

calcium folinate

roztwór do wstrzykiwań

ЛЕКОПТИН®

Таблетки, вкриті оболонкою верапамілу гідрохлорид

verapamil hydrochloride tabletki powlekane

ЛЕКРОЛІН®

Краплі очні

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

krople do oczu

ЛЕМСИП® ЛИМОН

Порошок для орального
розчину

парацетамол +
фенілефрин

paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ЛЕМСИП® МАКС ЛИМОН

Порошок для орального
розчину

парацетамол +
фенілефрин

paracetamol +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ЛЕНУКСИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА

Кореневища (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ЛЕПОНЕКС®

Таблетки

клозапін

clozapine

tabletki

ЛЕРИВОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міансерин

mianserin

tabletki powlekane
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ЛЕРКАМЕН® 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лерканідипін

lercanidipine

tabletki powlekane

ЛЕРКАМЕН® 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лерканідипін

lercanidipine

tabletki powlekane

ЛЕСКОЛ® XL

Таблетки, вкриті оболонкою флувастатин

fluvastatin

tabletki powlekane

ЛЕТЕРО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛЕТРОЗОЛ

Порошок (субстанція)

летрозол

letrozole

proszek

ЛЕТРОЗОЛ - ВІСТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛЕТРОЗОЛ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛЕТРОТЕРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛЕФЛОК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛЕФЛОЦИН®

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЕФЛЮТАБ

Таблетки, вкриті оболонкою лефлюномід

leflunomide

tabletki powlekane

ЛЕФНО®

Таблетки, вкриті оболонкою лефлюномід

leflunomide

tabletki powlekane

ЛЕФСАН

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ЛЄТРОМАРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ЛИВАРОЛ®

Супозиторії вагінальні

кетоконазол

ketoconazole

gałki dopochwowe

ЛИМОННИКА НАСІННЯ
НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ЛИПИ КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

ЛИСТЕДА

Таблетки

транексамова кислота

tranexamic acid

tabletki

ЛІБЕКСИН®

Таблетки

преноксдіазин

prenoxdiazine

tabletki

ЛІВ.52®

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ЛІВАЗО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пітавастатин

pitavastatin

tabletki powlekane

ЛІВІАЛ®

Таблетки

тіболон

tibolone

tabletki

ЛІВОСТОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІДАЗА-БІОЛІК

Ліофілізат для розчину

гіалуронідаза

hyaluronidase

liofilizat do
przygotowania roztworu

ЛІДОКАЇН

Розчин для ін’єкцій

лідокаїн

lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ЛІДОКАЇН

Спрей

лідокаїн

lidocaine

spray

ЛІДОКАЇН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

лідокаїн

lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

лідокаїн

lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ЛІДОКАЇН-ЗДОРОВ’Я

Спрей

лідокаїн

lidocaine

spray

ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

лідокаїн

lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ЛІЗИНОПРИЛ 10 НЛ КРКА

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІЗИНОПРИЛ КРКА

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІЗИНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

лізин

lysine

proszek krystaliczny
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ЛІЗОМАК 600

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінезолід

linezolid

tabletki powlekane

ЛІЗОПРЕС 10

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІЗОПРЕС 20

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІЗОРЕТИК™ – 10

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІЗОРЕТИК™ – 20

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІЗОРИЛ™

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІКОВАНУМ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ванкоміцин

vancomycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЛІМЕНДА

Супозиторії вагінальні

метронідазол + міконазол metronidazole +
miconazole

gałki dopochwowe

ЛІМЗЕР

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ЛІМІСТИН 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІМІСТИН 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІМІСТИН 40

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІНДИНЕТ 20

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
гестоден

ethinylestradiol +
gestodene

tabletki powlekane

ЛІНДИНЕТ 30

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
гестоден

ethinylestradiol +
gestodene

tabletki powlekane

ЛІНЕЗІД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінезолід

linezolid

tabletki powlekane

ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН

Розчин для інфузій

лінезолід

linezolid

roztwór do wlewów

ЛІНЕЗОЛІДИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінезолід

linezolid

tabletki powlekane

ЛІНЕЗОЛІД-ТЕВА

Розчин для інфузій

лінезолід

linezolid

roztwór do wlewów

ЛІНЕЗОЛФ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінезолід

linezolid

tabletki powlekane

ЛІНЕКС ФОРТЕ®

Капсули тверді

організми, що продукують lactic acid producing
молочну кислоту
organisms

kapsułki twarde

ЛІНЕЛІД

Розчин для інфузій

лінезолід

linezolid

roztwór do wlewów

ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ
(ЗА О.В. ВИШНЕВСЬКИМ)

Лінімент

preparat złożony

preparat złożony

mazidło

ЛІНКАС

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ЛІНКАС ПАСТИЛКИ

Пастилки для смоктання

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki do ssania

ЛІНКОМІЦИН

Капсули

лінкоміцин

lincomycin

kapsułki

ЛІНКОМІЦИН -ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

лінкоміцин

lincomycin

roztwór do wstrzykiwań

ЛІНКОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

лінкоміцин

lincomycin

roztwór do wstrzykiwań

лінкоміцин

lincomycin

kapsułki

ЛІНКОМІЦИНУ ГІДРОХЛОРИД Капсули
ЛІНКОЦИН

Розчин для ін’єкцій

лінкоміцин

lincomycin

roztwór do wstrzykiwań

ЛІНОТОР®

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІОГЕЛЬ 1000

Гель

гепарин

heparin

żel

ЛІОЛІВ-БІОЛІК®

Ліофілізат для емульсії

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania emulsji

ЛІПАЗА F-AP 15

Порошок (субстанція)

ліпаза

lipase

proszek
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ЛІПОДЕМІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІПОМІН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ЛІПОНОРМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ЛІПОФЛАВОН

Краплі очні

preparat złożony

preparat złożony

krople do oczu

ЛІПОФЛАВОН

Ліофілізат для емульсії

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania emulsji

жирова емульсія

fat emulsions

emulsja do wlewów

ЛІПОФУНДИН МСТ/ЛСТ 20 % Емульсія для інфузій
ЛІПРАЗИД 10

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІПРАЗИД 20

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛІПРИЛ

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛІПРИМАР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ЛІРИКА

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

ЛІСОБАКТ®

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

ЛІТАК

Розчин для ін’єкцій

кладрибін

cladribine

roztwór do wstrzykiwań

ЛОВАСТАТИН

Порошок (субстанція)

ловастатин

lovastatin

proszek

ЛОВАСТАТИН

Таблетки

ловастатин

lovastatin

tabletki

ЛОГЕСТ®

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
гестоден

ethinylestradiol +
gestodene

tabletki powlekane

ЛОЗАП®

Таблетки, вкриті оболонкою лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЛОЗАП® 100 ПЛЮС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

ЛОЗАП® ПЛЮС

Таблетки, вкриті оболонкою гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

ЛОЗАРТАН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЛОКОЇД КРЕЛО

Емульсія нашкірна

гідрокортизон

hydrocortisone

emulsja na skórę

ЛОКОЇД ЛІПОКРЕМ

Крем

гідрокортизон

hydrocortisone

krem

ЛОКОЇД®

Крем

гідрокортизон

hydrocortisone

krem

ЛОКОЇД®

Мазь

гідрокортизон

hydrocortisone

maść

ЛОКРЕН®

Таблетки, вкриті оболонкою бетаксолол

betaxolol

tabletki powlekane

ЛОКСОФ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ЛОМАДЕЙ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ломефлоксацин

lomefloxacin

tabletki powlekane

ЛОМЕКСИН®

Капсули вагінальні м’які

фентиконазол

fenticonazole

kapsułki dopochwowe
miękkie

ЛОМЕКСИН®

Крем

фентиконазол

fenticonazole

krem

ЛОМЕКСИН®

Крем вагінальний

фентиконазол

fenticonazole

krem dopochwowy

ЛОМУСТИН МЕДАК

Капсули

ломустин

lomustine

kapsułki

ЛОМФЛОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ломефлоксацин

lomefloxacin

tabletki powlekane

ЛОНГІДАЗА

Порошок ліофілізований для гіалуронідаза
розчину для ін’єкцій

hyaluronidase

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ЛОПЕДІУМ®

Капсули тверді

лоперамід

loperamide

kapsułki twarde

ЛОПЕРАМІД

Таблетки

лоперамід

loperamide

tabletki

ЛОПЕРАМІД ГРІНДЕКС

Капсули тверді

лоперамід

loperamide

kapsułki twarde
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ЛОПЕРАМІД-ЗДОРОВ`Я

Таблетки

лоперамід

loperamide

tabletki

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД Капсули

лоперамід

loperamide

kapsułki

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

лоперамід

loperamide

proszek

ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД Таблетки
„ОЗ”

лоперамід

loperamide

tabletki

ЛОПІГРОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ЛОПІРЕЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ЛОПРАКС

Порошок для оральної
суспензії

цефіксим

cefixime

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЛОПРАКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефіксим

cefixime

tabletki powlekane

ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК®

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК® Н 10

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК® Н 20

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

ЛОРАЗИДИМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЛОРАКСИМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЛОРАКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЛОРАНО

Суспензія оральна

лоратадин

loratadine

zawiesina doustna

ЛОРАНО

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРАНО ОДТ

Таблетки, що диспергуються лоратадин
в ротовій порожнині

loratadine

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ЛОРАТАДИН

Порошок (субстанція)

лоратадин

loratadine

proszek

ЛОРАТАДИН

Сироп

лоратадин

loratadine

syrop

ЛОРАТАДИН

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРАТАДИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ’Я

Сироп

лоратадин

loratadine

syrop

ЛОРАТАДИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРАТАДИН-СТОМА

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРИЗАН®

Гель назальний

лоратадин

loratadine

żel do nosa

ЛОРИЗАН®

Сироп

лоратадин

loratadine

syrop

ЛОРИЗАН®

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОРИНДЕН® А

Мазь

флуметазон + саліцилова flumetasone + salicylic
кислота
acid

ЛОРИНДЕН® С

Мазь

кліохінол + флуметазон

clioquinol + flumetasone maść

ЛОРІКАЦИН

Розчин для ін’єкцій

амікацин

amikacin

roztwór do wstrzykiwań

ЛОРІСТА® Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

ЛОРІСТА® Н 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

ЛОРІСТА® НD

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane
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ЛОРФАСТ

Таблетки

лоратадин

loratadine

tabletki

ЛОСАКАР® 25

Таблетки, вкриті оболонкою лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЛОСАКАР® 50

Таблетки, вкриті оболонкою лозартан

losartan

tabletki powlekane

ЛОСЕПРАЗОЛ®

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ЛОСІД 20

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ЛОСПИРИН®

Таблетки вкриті оболонкою, ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid
кишковорозчинні

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЛОТАР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

tabletki powlekane

ЛОФЛАТІЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою лоперамід + симетикон

loperamide + simeticone tabletki powlekane

ЛУВІНА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дієногест + етиніл
естрадіолу

dienogest +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ЛУКАСТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

ЛУЦЕНТІС

Розчин для ін’єкцій

ранібізумаб

ranibizumab

roztwór do wstrzykiwań

ЛУЦЕТАМ®

Розчин для ін’єкцій

пірацетам

piracetam

roztwór do wstrzykiwań

ЛУЦЕТАМ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пірацетам

piracetam

tabletki powlekane

ЛЬОНУ НАСІННЯ

Насіння (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nasienie

ЛЮВЕРІС®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

лютропін альфа

lutropin alfa

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН

Розчин

preparat złożony

preparat złożony

roztwór

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН

Розчин для зовнішнього
застосування

йод + калію йодид

iodine + potassium
iodide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З
ГЛІЦЕРИНОМ

Розчин для ротової
порожнини

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do jamy ustnej

ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З
ГЛІЦЕРИНОМ

Розчин оромукозний

йод + калію йодид

iodine + potassium
iodide

roztwór na błonę
śluzową jamy ustnej

ЛЮГС

Розчин для зовнішнього
застосування

йод

iodine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЛЮКСОТИЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пароксетин

paroxetine

tabletki powlekane

ЛЮПРАЙД ДЕПО

Ліофілізат для суспензії для лейпрореліну ацетат
ін’єкцій

leuprorelin acetate

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЛЮТЕІНА

Таблетки вагінальні

прогестерон

progesterone

tabletki dopochwowe

ЛЮТЕІНА

Таблетки сублінгвальні

прогестерон

progesterone

tabletki podjęzykowe

МААЛОКС®

Суспензія оральна

алюмінію гідрохлорид + aluminium hydroxide + zawiesina doustna
магнію гідроксид
magnesium hydroxide

МААЛОКС®

Таблетки

алюмінію гідрохлорид + aluminium hydroxide + tabletki
магнію гідроксид
magnesium hydroxide

МАБТЕРА®

Розчин для ін’єкцій

ритуксимаб

МАГВІТ™

лозартан

losartan

rituximab

roztwór do wstrzykiwań

Таблетки вкриті оболонкою, preparat złożony
кишковорозчинні

preparat złożony

tabletki powlekane,
dojelitowe

МАГНЕ-В6®

Розчин для перорального
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
doustnego

МАГНЕ-В6®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МАГНЕ-В6® АНТИСТРЕС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

tabletki powlekane

preparat złożony
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МАГНЕВІСТ

Розчин для ін’єкцій

гадопентетова кислота

gadopentetic acid

roztwór do wstrzykiwań

МАГНЕРОТ®

Таблетки

магнію оротат

magnesium orotate

tabletki

МАГНЕФАР® В6

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

МАГНІКОР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ магнію гідроксид
magnesium hydroxide

tabletki powlekane

МАГНІКУМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МАГНІЛЕК

Розчин для ін’єкцій

гадопентетова кислота

gadopentetic acid

roztwór do wstrzykiwań

МАГНІЮ ЛАКТАТ ДИГІДРАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

магнію лактат

magnesium lactate

proszek krystaliczny

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

Кристали (субстанція)

магнію сульфат

magnesium sulfate

kryształy

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

Порошок (субстанція)

магнію сульфат

magnesium sulfate

proszek

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

Порошок для орального
розчину

магнію сульфат

magnesium sulfate

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

МАГНІЮ СУЛЬФАТ

Розчин для ін’єкцій

магнію сульфат

magnesium sulfate

roztwór do wstrzykiwań

МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій

магнію сульфат

magnesium sulfate

roztwór do wstrzykiwań

МАГНІЮ ХЛОРИД
ГЕКСАГІДРАТ

Кристали (субстанція)

магнію хлорид

magnesium chloride

kryształy

МАГУРОЛ

Таблетки

доксазозин

doxazosin

tabletki

МАДОПАР®

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

бенсеразид + леводопа

benserazide + levodopa kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde

МАДОПАР®

Таблетки

бенсеразид + леводопа

benserazide + levodopa tabletki

МАЖЕЗИК-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

флурбіпрофен

flurbiprofen

tabletki powlekane

МАЗЬ ДР. ТАЙССА З
ЖИВОКОСТОМ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

МАЗЬ ТІОТРИАЗОЛІНУ

Мазь

тіотриазолін

thiotriazoline

maść

МАКМІРОР

Таблетки, вкриті оболонкою ніфурател

nifuratel

tabletki powlekane

МАКМІРОР КОМПЛЕКС

Капсули вагінальні м’які

ніфурател + ністатин

nifuratel + nystatin

kapsułki dopochwowe
miękkie

МАКМІРОР КОМПЛЕКС

Крем вагінальний

ніфурател + ністатин

nifuratel + nystatin

krem dopochwowy

МАКОКС 150

Капсули

рифампіцин

rifampicin

kapsułki

МАКОКС 300

Капсули

рифампіцин

rifampicin

kapsułki

МАКРОЗИД 500

Таблетки

піразинамід

pyrazinamide

tabletki

МАКРОПЕН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мідекаміцин

midecamycin

tabletki powlekane

МАКРОПЕН®

Гранули для оральної
суспензії

міокаміцин

miocamycin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

МАКРОТУСИН

Суспензія оральна

preparat złożony

preparat złożony

zawiesina doustna

МАКРОЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МАКСВІРИН®

Капсули тверді

рибавірин

ribavirin

kapsułki twarde

МАКСИГАН®

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

МАКСИГЕЗИК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

диклофенак +
парацетамол +
серрапептаза
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МАКСИТРОЛ®

Краплі очні

дексаметазон + неоміцин dexamethasone +
krople do oczu
+ polymyxin b
neomycin + polymyxin B

МАКСІГРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

МАЛЬТОФЕР®

Краплі оральні

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

krople doustne

МАЛЬТОФЕР®

Розчин для перорального
застосування

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

roztwór do stosowania
doustnego

МАЛЬТОФЕР®

Сироп

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

syrop

МАЛЬТОФЕР®

Таблетки жувальні

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

tabletki do żucia

МАЛЬТОФЕР® ФОЛ

Таблетки жувальні

фолієва кислота + iron (iii) folic acid + iron (III)
tabletki do żucia
hydroxide polyisomaltose hydroxide polyisomaltose

МАНІНІЛ® 3,5

Таблетки

глібенкламід

glibenclamide

tabletki

МАНІНІЛ® 5

Таблетки

глібенкламід

glibenclamide

tabletki

МАНІТ

Розчин для інфузій

манітол

mannitol

roztwór do wlewów

МАНІТ-НОВОФАРМ

Розчин для інфузій

манітол

mannitol

roztwór do wlewów

МАНТІ

Таблетки жувальні

алюмінію гідрохлорид
+ магнію гідроксид +
симетикон

aluminium hydroxide + tabletki do żucia
magnesium hydroxide +
simeticone

МАРАСЛАВІН®

Розчин гінгівальний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do stosowania
na dziąsła

МАРИМЕР

Краплі назальні

натрію хлорид

sodium chloride

krople do nosa

МАРИМЕР

Спрей назальний

натрію хлорид

sodium chloride

spray do nosa

МАРКАЇН

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

МАРКАЇН СПІНАЛ ХЕВІ

Розчин для ін’єкцій

бупівакаїн

bupivacaine

roztwór do wstrzykiwań

МАТЕРИНКИ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

МЕБГІДРОЛІН

Кристалічний порошок
(субстанція)

мебгідролін

mebhydrolin

proszek krystaliczny

мебеверин

mebeverine

peletki

МЕБЕВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Пелети

Substacja czynna

Postać

МЕБІКАР ІС

Таблетки

мебікар

mebicar

tabletki

МЕБІФОН®

Розчин для ін’єкцій

мебіфон

mebifon

roztwór do wstrzykiwań

МЕБСІН РЕТАРД®

Капсули

мебеверин

mebeverine

kapsułki

МЕВЕРИН®

Капсули

мебеверин

mebeverine

kapsułki

МЕГЛІМІД®

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

МЕГЛЮМІН З НИЗЬКИМ
ВМІСТОМ ЕНДОТОКСИНІВ

Порошок (субстанція)

меглумін

meglumine

proszek

МЕДАКСА

Порошок ліофілізований для оксаліплатин
розчину для інфузій

oxaliplatin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

МЕДАКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕДИХРОНАЛ®-ДАРНИЦЯ

Гранули

preparat złożony

preparat złożony

granulat

МЕДОБІОТИН

Таблетки

біотин

biotin

tabletki

МЕДОВІР

Порошок для розчину для
інфузій

ацикловір

aciclovir

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

МЕДОВІР

Таблетки

ацикловір

aciclovir

tabletki
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Substacja czynna

Postać

МЕДОГРЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

МЕДОКАРДИЛ

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

МЕДОКЛАВ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕДОКЛАВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

МЕДОФЛЮКОН

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

МЕДОЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон

cefoperazone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕДОЦИПРИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

МЕДРОЛ

Таблетки

метилпреднізолон

methylprednisolone

tabletki

МЕЗАКАР®

Суспензія оральна

карбамазепін

carbamazepine

zawiesina doustna

МЕЗАКАР®

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

МЕЗАКАР® SR

Таблетки пролонгованої дії

карбамазепін

carbamazepine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

МЕЗАТОН

Краплі очні

фенілефрин

phenylephrine

krople do oczu

МЕЗАТОН

Розчин для ін’єкцій

фенілефрин

phenylephrine

roztwór do wstrzykiwań

МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000

Таблетки кишковорозчинні

панкреатин

pancreatin

tabletki dojelitowe

МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000

Таблетки кишковорозчинні

панкреатин

pancreatin

tabletki dojelitowe

МЕЗОДЕРМ

Крем

бетаметазон

betamethasone

krem

МЕКСАРИТМ

Капсули

мексилетин

mexiletine

kapsułki

МЕКСИКОР®

Капсули

етилметилгідроксипіридину ethylmethylhydroxypyridine kapsułki
сукцинат
succinate

МЕКСИКОР®

Розчин для ін’єкцій

етилметилгідроксипіридину ethylmethylhydroxypyridine roztwór do wstrzykiwań
сукцинат
succinate

МЕЛАКСЕН®

Таблетки, вкриті оболонкою мелатонін

melatonin

tabletki powlekane

МЕЛБЕК®

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛІПРАМІН®

Розчин для ін’єкцій

іміпрамін

imipramine

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛІПРАМІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іміпрамін

imipramine

tabletki powlekane

МЕЛІСИ ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

МЕЛІСИ ЛІКАРСЬКОЇ
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

МЕЛІСИ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

МЕЛІТОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

агомелатин

agomelatine

tabletki powlekane

МЕЛОКС

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛОКСАН

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛОКСИК

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛОКСИКАМ

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛОКСИКАМ

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛОКСИКАМ-АСТРАФАРМ Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛОКСИКАМ-ЗЕНТІВА

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛОКСИКАМ-ЗЕНТІВА

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МЕЛОКСИКАМ-Н

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛОКСИКАМ-ТЕВА

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МЕЛОКСИКАМ-ТЕВА

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki
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МЕЛПАМІД

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

МЕЛПЕРОН САНДОЗ®

Розчин оральний

мелперон

melperon

roztwór doustny

МЕЛПЕРОН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мелперон

melperon

tabletki powlekane

МЕМА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мемантину гідрохлорид

memantine hydrochloridetabletki powlekane

МЕМАНТИН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мемантину гідрохлорид

memantine hydrochloridetabletki powlekane

мемантину гідрохлорид

memantine hydrochlorideproszek

preparat złożony

МЕМАНТИНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)
МЕМОЗАМ®

Капсули

preparat złożony

kapsułki

МЕМОПЛАНТ

Таблетки, вкриті оболонкою екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

tabletki powlekane

МЕМОПЛАНТ ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

tabletki powlekane

МЕМОРИН

Краплі оральні

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

krople doustne

МЕНАКТРА Вакцина
менінгококова
полісахаридна серогруп A,
C, Y та W-135 кон’югована
дифтерійним анатоксином

Розчин для ін’єкцій

вакцина проти Neisseria
meningitidis A +
вакцина проти Neisseria
meningitidis C + вакцина
проти Neisseria meningitidis
W135 + вакцина проти
Neisseria meningitidis Y

meningococcal A vaccine roztwór do wstrzykiwań
+ meningococcal C
vaccine + meningococcal
W135 vaccine +
meningococcal Y vaccine

МЕНОВАЗАН

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

МЕНОВАЗИН

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

МЕНОВАЗИН

Розчин нашкірний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
na skórę

МЕНОВАЛЕН

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

МЕНОГОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

людський менопаузальний human menopausal
гонадотропін
gonadotropin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕНОПУР

Порошок ліофілізований для людський менопаузальний human menopausal
розчину для ін’єкцій
гонадотропін
gonadotropin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

МЕНТОЛ

Порошок (субстанція)

menthol

proszek

МЕПАКТ

Порошок для концентрату для міфамуртид
дисперсії для інфузій

mifamurtide

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania dyspersji
do wlewów

МЕПІВАСТЕЗИН

Розчин для ін’єкцій

мепівакаїн

mepivacaine

roztwór do wstrzykiwań

МЕПІФРИН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

мепівакаїн

mepivacaine

roztwór do wstrzykiwań

МЕРАДАЗОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

МЕРАТИН

Розчин для інфузій

орнідазол

ornidazole

roztwór do wlewów

МЕРАТИН

Таблетки, вкриті оболонкою орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

МЕРАТИН КОМБІ

Таблетки вагінальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki dopochwowe

МЕРИСТАТ-САНОВЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

МЕРКАЗОЛІЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

тіамазол

thiamazole

tabletki

МЕРОБОЦИД

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ментол
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МЕРОНЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕРСИЛОН®

Таблетки

дезогестрел + етиніл
естрадіолу

desogestrel +
ethinylestradiol

tabletki

МЕТАДОН-ЗН

Розчин оральний

метадон

methadone

roztwór doustny

МЕТАДОН-ЗН

Таблетки

метадон

methadone

tabletki

МЕТАДОНУ ГІДРОХЛОРИД
МОЛТЕНІ

Розчин оральний

метадон

methadone

roztwór doustny

МЕТАКОС®

Концентрат для приготування золедронова кислота
розчину для інфузій

zoledronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

МЕТАЛІЗЕ®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тенектеплаза

tenecteplase

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МЕТАМАКС

Капсули

мельдоній

meldonium

kapsułki

МЕТАМАКС

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МЕТАМІН®

Таблетки, вкриті оболонкою метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТАМІН® SR

Таблетки пролонгованої дії

метформін

metformin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

МЕТАПРИЛ

Капсули тверді

лізиноприл + мельдоній

lisinopril + meldonium

kapsułki twarde

МЕТАФІН® ІС

Таблетки

метадон

methadone

tabletki

МЕТЕОСПАЗМІЛ

Капсули

альверин + симетикон

alverine + simeticone

kapsułki

МЕТИЗОЛОН

Крем для зовнішнього
застосування

метилпреднізолон

methylprednisolone

krem do stosowania
zewnętrznego

МЕТИЛЕРГОБРЕВІН

Розчин для ін’єкцій

метилергометрин

methylergometrine

roztwór do wstrzykiwań

МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН
МІКРОНІЗОВАНИЙ

Порошок (субстанція)

метилпреднізолон

methylprednisolone

proszek

МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН-ФС

Таблетки

метилпреднізолон

methylprednisolone

tabletki

МЕТИЛУРАЦИЛ

Супозиторії ректальні

метилурацил

methyluracil

czopki doodbytnicze

МЕТИЛУРАЦИЛ

Таблетки

метилурацил

methyluracil

tabletki

МЕТИЛУРАЦИЛ З
МІРАМІСТИНОМ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

МЕТИПРЕД

Депо-суспензія для ін’єкцій

метилпреднізолон

methylprednisolone

Depo-zawiesina do
wstrzyknięć

МЕТИПРЕД

Порошок ліофілізований для метилпреднізолон
розчину для ін’єкцій

methylprednisolone

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

МЕТИПРЕД

Таблетки

methylprednisolone

tabletki

МЕТІОНІН

Таблетки, вкриті оболонкою метіонін

methionine

tabletki powlekane

метилпреднізолон

МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій

метоклопрамід

metoclopramide

roztwór do wstrzykiwań

МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ Таблетки

метоклопрамід

metoclopramide

tabletki

МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ’Я Розчин для ін’єкцій

метоклопрамід

metoclopramide

roztwór do wstrzykiwań

МЕТОКЛОПРАМІД-ЗДОРОВ’Я Таблетки

метоклопрамід

metoclopramide

tabletki

МЕТОКЛОПРАМІДУ
ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

метоклопрамід

metoclopramide

roztwór do wstrzykiwań

МЕТОНАТ

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МЕТОПРОЛОЛ

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

МЕТОПРОЛОЛ ЗЕНТІВА

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ

Порошок (субстанція)

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

proszek

МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ

Таблетки

метопрололу тартрат

metoprolol tartrate

tabletki

МЕТОТАБ

Таблетки

метотрексат

methotrexate

tabletki
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МЕТОТРЕКСАТ „ЕБЕВЕ”

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування метотрексат
розчину для інфузій

methotrexate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

МЕТОТРЕКСАТ „ЕБЕВЕ”

Розчин для ін’єкцій

метотрексат

methotrexate

roztwór do wstrzykiwań

МЕТОТРЕКСАТ „ЕБЕВЕ”

Таблетки

метотрексат

methotrexate

tabletki

МЕТОТРЕКСАТ ОРІОН

Таблетки

метотрексат

methotrexate

tabletki

МЕТОТРЕКСАТ-ТЕВА

Розчин для ін’єкцій

метотрексат

methotrexate

roztwór do wstrzykiwań

МЕТРЕССА

Розчин для інфузій

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

МЕТРОГІЛ ДЕНТА®

Гель для ясен

preparat złożony

preparat złożony

żel do stosowania na
dziąsła

МЕТРОГІЛ®

Гель

метронідазол

metronidazole

żel

МЕТРОГІЛ®

Розчин для інфузій

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

МЕТРОГІЛ® ВАГІНАЛЬНИЙ
ГЕЛЬ

Гель вагінальний

метронідазол

metronidazole

żel dopochwowy

МЕТРОДЕНТ®

Гель зубний

preparat złożony

preparat złożony

żel stomatologiczny

МЕТРОНІДАЗОЛ

Порошок кристалічний
(субстанція)

метронідазол

metronidazole

proszek krystaliczny

МЕТРОНІДАЗОЛ

Розчин для інфузій

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

МЕТРОНІДАЗОЛ

Супозиторії вагінальні

метронідазол

metronidazole

gałki dopochwowe

МЕТРОНІДАЗОЛ

Таблетки

метронідазол

metronidazole

tabletki

МЕТРОНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Розчин для інфузій

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

МЕТРОНІДАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

метронідазол

metronidazole

tabletki

метронідазол

metronidazole

roztwór do wlewów

МЕТРОНІДАЗОЛ-НОВОФАРМ Розчин для інфузій

Substancja czynna /
Діюча речовина

МЕТРОНІДАЗОЛУ БЕНЗОАТ

Порошок (субстанція)

метронідазол

metronidazole

proszek

МЕТФОГАМА ® 1000

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТФОГАМА® 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТФОГАМА® 850

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТФОРМІН ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТФОРМІН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕТФОРМІН-ТЕВА

Таблетки

метформін

metformin

tabletki

метформін

metformin

proszek

МЕТФОРМІНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)
МЕФАРМІЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА

Капсули

мефенамінова кислота

mefenamic acid

kapsułki

МЕФЕНАМІНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

Таблетки

мефенамінова кислота

mefenamic acid

tabletki

МЕФЕНАТ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

МІАКАЛЬЦИК®

Розчин для ін’єкцій

кальцитонін (лосося
синтетичний)

calcitonin (salmon
synthetic)

roztwór do wstrzykiwań

МІАНСЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок (субстанція)

міансерин

mianserin

proszek

МІАСЕР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міансерин

mianserin

tabletki powlekane

МІАСЕР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міансерин

mianserin

tabletki powlekane

МІГРАНОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою суматриптан

sumatriptan

tabletki powlekane

МІДОКАЛМ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

preparat złożony
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Substancja czynna /
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Substacja czynna

Postać

МІДОКАЛМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

толперизон

tolperisone

tabletki powlekane

МІДРІАЦИЛ

Краплі очні

тропікамід

tropicamide

krople do oczu

МІЄЛОФАР®

Таблетки, вкриті оболонкою іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

МІКАМІН

Порошок для розчину для
інфузій

мікафунгін

micafungin

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

МІКАРДИС®

Таблетки

телмісартан

telmisartan

tabletki

МІКАРДИСПЛЮС®

Таблетки

гідрохлортіазид +
телмісартан

hydrochlorothiazide +
telmisartan

tabletki

МІКОГАЛ®

Песарії

омоконазол

omoconazole

pessarium

МІКОМАКС® 150

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Крем

міконазол

miconazole

krem

МІКОНАЗОЛУ НІТРАТ

Порошок (субстанція)

міконазол

miconazole

proszek

МІКОСЕПТИН®

Мазь

ундециленова кислота

undecylenic acid

maść

МІКОСИСТ

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

МІКОСИСТ

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów

МІКОФІН®

Крем

тербінафін

terbinafine

krem

МІКОФІН®

Спрей нашкірний

тербінафін

terbinafine

spray do stosowania na
skórę

МІКОФІН®

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

МІКРОЦИД

Рідина для зовнішнього
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn do stosowania
zewnętrznego

МІКСАЦИЛ

Порошок для розчину для
інфузій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

МІКСТАРД® 30 НМ

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

МІКСТАРД® 30 НМ ПЕНФІЛ® Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

МІЛАГІН

Супозиторії вагінальні

кліндаміцин

clindamycin

gałki dopochwowe

МІЛАНДА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МІЛДРОКАРД-Н

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МІЛДРОНАТ®

Капсули тверді

мельдоній

meldonium

kapsułki twarde

МІЛДРОНАТ®

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МІЛЕРАН™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

бусульфан

busulfan

tabletki powlekane

МІЛІ НОСІК

Краплі оральні

хлорфенамін +
фенілефрин

chlorphenamine +
phenylephrine

krople doustne

МІЛІСТАН

Каплети, вкриті оболонкою

парацетамол

paracetamol

kapletki powlekane

МІЛІСТАН ВІД КАШЛЮ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МІЛІСТАН
МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ

Каплети, вкриті оболонкою

цетиризину гідрохлорид
+ хлорфенамін +
декстрометорфан +
парацетамол

cetirizine dihydrochloride kapletki powlekane
+ chlorphenamine +
dextromethorphan +
paracetamol

МІЛІСТАН
МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ

Суспензія оральна

цетиризину гідрохлорид
+ хлорфенамін +
декстрометорфан +
парацетамол

cetirizine dihydrochloride zawiesina doustna
+ chlorphenamine +
dextromethorphan +
paracetamol
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Substacja czynna

Postać

МІЛІСТАН
МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ
АДВАНС

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

МІЛІСТАН СИНУС

Каплети, вкриті оболонкою

цетиризину гідрохлорид + cetirizine dihydrochloride kapletki powlekane
парацетамол
+ paracetamol

МІЛІСТАН СИРОП ВІД
КАШЛЮ

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

МІЛУКАНТ

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

МІЛУКАНТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

МІЛЬГАМА®

Таблетки, вкриті оболонкою бенфотіамін + піридоксин benfotiamine +
pyridoxine

tabletki powlekane

МІЛЬГАМА®

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

МІНІРИН

Спрей назальний

десмопресин

desmopressin

spray do nosa

МІНІРИН

Таблетки

десмопресин

desmopressin

tabletki

МІОЛОКАРД

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

МІОРИТМІЛ®-ДАРНИЦЯ

Таблетки

аміодарон

amiodarone

tabletki

МІПРИЛ Н

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

МІРАКСОЛ

Таблетки

праміпексол

pramipexole

tabletki

МІРАМІДЕЗ®

Краплі вушні

мірамістин

miramistin

krople do uszu

МІРАМІДЕЗ®

Розчин нашкірний

мірамістин

miramistin

roztwór do stosowania
na skórę

МІРАМІСТИН

Порошок (субстанція)

мірамістин

miramistin

proszek

МІРАМІСТИН®

Розчин для зовнішнього
застосування

мірамістин

miramistin

roztwór do stosowania
zewnętrznego

МІРАМІСТИН®-ДАРНИЦЯ

Мазь

мірамістин

miramistin

maść

МІРАПЕКС®

Таблетки

праміпексол

pramipexole

tabletki

МІРАПЕКС® ПД

Таблетки пролонгованої дії

праміпексол

pramipexole

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

МІРЕНА

Внутрішньоматкова система левоноргестрел

levonorgestrel

system
wewnątrzmaciczny

МІРЗАТЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міртазапін

mirtazapine

tabletki powlekane

МІРЗАТЕН Q-TAB®

Таблетки, що диспергуються міртазапін
в ротовій порожнині

mirtazapine

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

МІРИН 100

Таблетки, вкриті оболонкою талідомід

thalidomide

tabletki powlekane

МІРИН 50

Таблетки, вкриті оболонкою талідомід

thalidomide

tabletki powlekane

МІРОЛЮТ

Таблетки

мізопростол

misoprostol

tabletki

МІРТАЗАПІН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міртазапін

mirtazapine

tabletki powlekane

МІРТАСТАДІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міртазапін

mirtazapine

tabletki powlekane

МІРТЕЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

міртазапін

mirtazapine

tabletki powlekane

МІТОКСАНТРОН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування мітоксантрон
розчину для інфузій

mitoxantrone

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

МІТОМІЦИН-МІЛІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

mitomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

мітоміцин
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Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

МІТОМІЦИН-С КІОВА

Порошок для розчину для
ін’єкцій

мітоміцин

mitomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

МІТОТАКС®

Розчин для ін’єкцій

паклітаксел

paclitaxel

roztwór do wstrzykiwań

МІФЕГІН

Таблетки

mifepristone

mifepristone

tabletki

МІФЕНАКС®

Капсули тверді

мофетилу мікофенолат

mycophenolate mofetil

kapsułki twarde

МІФОРТИК

Таблетки вкриті оболонкою, натрію мікофенолат
кишковорозчинні

mycophenolate sodium tabletki powlekane,
dojelitowe

МІФУНГАР КРЕМ

Крем

оксиконазол

oxiconazole

krem

М-КАСТ

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

М-М-РВАКСПРО® ВАКЦИНА Порошок для суспензії для
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ін’єкцій
ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА
КРАСНУХИ ЖИВА

вакцина проти кору +
measles vaccine +
proszek do
вакцина проти паротиту + mumps vaccine + rubella przygotowania zawiesiny
вакцина проти краснухи vaccine
do wstrzyknięć

МОВАЛГІН

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МОВАЛІС®

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

МОВАЛІС®

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

МОВЕКС® АКТИВ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МОВЕКС® КОМФОРТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МОВЕСПАЗМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МОВІКСИКАМ® ОДТ

Таблетки, що диспергуються мелоксикам
в ротовій порожнині

meloxicam

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

МОДЕЛЛЬ АНТИ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МОДЕЛЛЬ ПРО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

МОДЕЛЛЬ ПЬЮР

Таблетки, вкриті оболонкою ципротерон (ципротерону cyproterone
tabletki powlekane
ацетат) + етиніл естрадіолу(cyproterone acetate) +
ethinylestradiol

МОДЕЛЛЬ ТІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

етиніл естрадіолу +
гестоден

ethinylestradiol +
gestodene

tabletki powlekane

МОДЕЛЛЬ ТРЕНД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

МОДИТЕН ДЕПО

Розчин для ін’єкцій

флуфеназин

fluphenazine

roztwór do wstrzykiwań

МОЕКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моексиприл

moexipril

tabletki powlekane

МОКСИВАР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

МОКСИМАК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

МОКСИФЛОКСАЦИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

МОКСОГАМА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксонідин

moxonidine

tabletki powlekane

МОКСОФТ 400

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

МОЛЕСКІН

Крем

мометазон

mometasone

krem

МОЛЕСКІН

Мазь

мометазон

mometasone

maść

МОМАТ КРЕМ

Крем

мометазон

mometasone

krem

МОМАТ МАЗЬ

Мазь

мометазон

mometasone

maść

МОМЕТАЗОНУ ФУРОАТ

Порошок (субстанція)

мометазон

mometasone

proszek
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МОМЕТАЗОНУ ФУРОАТ
МІКРОНІЗОВАНИЙ

Порошок (субстанція)

мометазон

mometasone

proszek

МОНОДАР® Б

Суспензія для ін’єкцій

інсулін (свинячий)

insulin (pork)

zawiesina do
wstrzykiwań

МОНОНІТРОСИД

Таблетки

ізосорбіду мононітрат

isosorbide mononitrate tabletki

МОНОСАН®

Таблетки

ізосорбіду мононітрат

isosorbide mononitrate tabletki

МОНОФЕР®

Розчин для ін’єкцій та інфузій iron (iii) derisomaltose

iron (III) derisomaltose

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

МОНТЕЛУКАСТ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

МОНУРАЛ

Гранули для орального
розчину

фосфоміцин

fosfomycin

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

МОРФІН-ЗН

Таблетки

морфін

morphine

tabletki

МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

морфін

morphine

proszek krystaliczny

МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

морфін

morphine

roztwór do wstrzykiwań

МОРФІНУ СУЛЬФАТ

Таблетки

морфін

morphine

tabletki

МОСИД МТ

Таблетки

мосаприд

mosapride

tabletki

МОТИЛІУМ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

домперидон

domperidone

tabletki powlekane

МОТИЛІУМ® ЛІНГВАЛЬНИЙ Таблетки, що диспергуються домперидон
в ротовій порожнині

domperidone

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

МОТИНОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

домперидон

domperidone

tabletki powlekane

МОТИНОРМ

Таблетки

домперидон

domperidone

tabletki

МОТОРИКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

домперидон

domperidone

tabletki powlekane

МОТОРИКУМ

Таблетки

домперидон

domperidone

tabletki

МОФЛАКСА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

МУКАЛІТАН

Таблетки

екстракт алтеї лікарської

althaeae officinalis
extract

tabletki

МУКАЛТИН

Порошок (субстанція)

екстракт алтеї лікарської

althaeae officinalis
extract

proszek

МУКАЛТИН

Таблетки

екстракт алтеї лікарської

althaeae officinalis
extract

tabletki

МУКАЛТИН®

Таблетки

екстракт алтеї лікарської

althaeae officinalis
extract

tabletki

МУКАЛТИН® ФОРТЕ

Таблетки жувальні

екстракт алтеї лікарської

althaeae officinalis
extract

tabletki do żucia

МУКАЛТИН® ФОРТЕ З
ВІТАМІНОМ С

Таблетки жувальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do żucia

МУКОГЕН

Таблетки, вкриті оболонкою ребаміпід

rebamipide

tabletki powlekane

МУКОЛВАН

Розчин для ін’єкцій

амброксол

ambroxol

roztwór do wstrzykiwań

МУКОСАТ NEO

Розчин для ін’єкцій

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

roztwór do wstrzykiwań

МУКОСОЛ

Розчин для інфузій

амброксол

ambroxol

roztwór do wlewów

МУКОФАЛЬК АПЕЛЬСИН

Гранули

подорожника лушпайки

psyllium seeds

granulat

МУЛЬТИМАКС® ГЕРОНТАЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

МУЛЬТИМАКС® КІНДЕР

Таблетки жувальні

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki do żucia

108

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

МУЛЬТИМАКС® ПРЕНАТАЛ

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

МУЛЬТИМАКС® ЮНІОР

Таблетки жувальні

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki do żucia

МУНАЛІ 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дезогестрел + етиніл
естрадіолу

desogestrel +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

МУНАЛІ 30

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дезогестрел + етиніл
естрадіолу

desogestrel +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

МУЦИТУС

Капсули

ердостеїн

erdosteine

kapsułki

МУЧНИЦІ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

М’ЯТИ ОЛІЯ

Рідина (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЕКСТРАКТ
СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

М’ЯТНІ ТАБЛЕТКИ

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

НА СОН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

НАВЕЛЬБІН

Концентрат для приготування вінорельбін
розчину для інфузій

vinorelbine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НАВІРЕЛ

Концентрат для приготування вінорельбін
розчину для інфузій

vinorelbine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НАГІДОК КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

kwiat

НАГЛАЗИМ

Концентрат для приготування галсульфаза
розчину для інфузій

galsulfase

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НАЗИВІН®

Краплі назальні

оксиметазолін

oxymetazoline

krople do nosa

НАЗИВІН®

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НАЗІК®

Спрей назальний

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

НАЗІК® ДЛЯ ДІТЕЙ

Спрей назальний

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

НАЗОЛ®

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НАЗОЛ® АДВАНС

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НАЗОЛ® БЕБІ

Краплі назальні

фенілефрин

phenylephrine

krople do nosa

НАЗОЛ®КІДС

Спрей назальний

фенілефрин

phenylephrine

spray do nosa

НАЗОНЕКС®

Спрей назальний

мометазон

mometasone

spray do nosa

НАЗОНЕКС® СИНУС

Спрей назальний

мометазон

mometasone

spray do nosa

НАЗО-СПРЕЙ

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НАЗОФАН

Спрей назальний

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

spray do nosa

НАЙЗ®

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НАЙЗИЛАТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амтолметин гуацил

amtolmetin guacil

tabletki powlekane

НАКЛОФ CD

Краплі очні

диклофенак

diclofenac

krople do oczu

НАКЛОФЕН

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

НАКЛОФЕН

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

НАКЛОФЕН

Супозиторії

диклофенак

diclofenac

czopki

НАКЛОФЕН

Таблетки кишковорозчинні

диклофенак

diclofenac

tabletki dojelitowe

НАКЛОФЕН ДУО

Капсули

диклофенак

diclofenac

kapsułki

НАКЛОФЕН РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

диклофенак

diclofenac

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

НАКОМ®

Таблетки

карбідопа + леводопа

carbidopa + levodopa

tabletki

НАЛБУФІН ІН’ЄКЦІЇ 10 мг

Розчин для ін’єкцій

налбуфін

nalbuphine

roztwór do wstrzykiwań

preparat ziołowy
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НАЛБУФІН ІН’ЄКЦІЇ 20 мг

Розчин для ін’єкцій

налбуфін

nalbuphine

roztwór do wstrzykiwań

НАЛБУФІН СЕРБ

Розчин для ін’єкцій

налбуфін

nalbuphine

roztwór do wstrzykiwań

НАЛГЕЗІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

напроксен

naproxen

tabletki powlekane

НАЛГЕЗІН® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

напроксен

naproxen

tabletki powlekane

НАЛОКСОН-ЗН

Розчин для ін’єкцій

налоксон

naloxone

roztwór do wstrzykiwań

НАПРОКСЕН

Гель

напроксен

naproxen

żel

НАПРОФФ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

напроксен

naproxen

tabletki powlekane

НАРДІН®

Розчин для інфузій

зидовудин

zidovudine

roztwór do wlewów

НАРОПІН

Розчин для ін’єкцій

ропівакаїн

ropivacaine

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ
АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ

Розчин для ін’єкцій

аденозин

adenosine

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИ
ФОСФАТ-БІОФАРМА

Розчин для ін’єкцій

аденозин

adenosine

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ АДЕНОЗИН
ТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

аденозин

adenosine

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ

Розчин для інфузій

натрію бікарбонат

sodium bicarbonate

roztwór do wlewów

НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ
(НАТРІЮ БІКАРБОНАТ)

Порошок кристалічний
(субстанція)

натрію бікарбонат

sodium bicarbonate

proszek krystaliczny

НАТРІЮ ДИКЛОФЕНАК-КВ

Капсули тверді

диклофенак

diclofenac

kapsułki twarde

натрію йодид (131i)

sodium iodide (131i)

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ ЙОДИД NA 131 I ДЛЯ Розчин для ін’єкцій
ІН’ЄКЦІЙ
НАТРІЮ КРОМОГЛІКАТ

Порошок (субстанція)

кромоглікат натрію

cromoglicate sodium

proszek

НАТРІЮ ЛАКТАТ

Рідина (субстанція)

натрію лактат

sodium lactate

płyn

НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ

Порошок (субстанція)

натрію оксибутират

sodium oxybate

proszek

НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ

Розчин для ін’єкцій

натрію оксибутират

sodium oxybate

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ ПАНТОПРАЗОЛ

Порошок (субстанція)

пантопразол

pantoprazole

proszek

НАТРІЮ ПІКОСУЛЬФАТ

Порошок (субстанція)

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

proszek

НАТРІЮ ТЕТРАБОРАТУ
РОЗЧИН 20 % У ГЛІЦЕРИНІ

Розчин нашкірний

натрію тетраборат

sodium tetraborate

roztwór do stosowania
na skórę

НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ

Кристали (субстанція)

натрію тіосульфат

sodium thiosulphate

kryształy

НАТРІЮ
ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

натрію тіосульфат

sodium thiosulphate

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ ХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

натрію хлорид

sodium chloride

roztwór do wstrzykiwań

НАТРІЮ ХЛОРИД

Розчин для інфузій

натрію хлорид

sodium chloride

roztwór do wlewów

НАТРІЮ ХЛОРИД - ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій

натрію хлорид

sodium chloride

roztwór do wstrzykiwań

Розчин для інфузій

натрію хлорид

sodium chloride

roztwór do wlewów

НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН Розчин для інфузій
ІЗОТОНІЧНИЙ 0,9 % Б. БРАУН

натрію хлорид

sodium chloride

roztwór do wlewów

НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН
0,9 %

НАУСИЛІУМ

Таблетки

домперидон

domperidone

tabletki

НАФАЗОЛІНУ НІТРАТ

Порошок (субстанція)

нафазоліну нітрат

naphazoline nitrate

proszek

НАФТИЗИН®

Краплі назальні

нафазоліну нітрат

naphazoline nitrate

krople do nosa

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

НАШАТИРНО-АНІСОВІ КРАПЛІ Краплі оральні
НЕБІВАЛ

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІВОЛОЛ ОРІОН

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ®

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІВОЛОЛ-ЗЕНТІВА

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki
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небіволол

nebivolol
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НЕБІДО

Розчин для ін’єкцій

тестостерон

testosterone

roztwór do wstrzykiwań

НЕБІКАРД

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІЛЕТ®

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІЛЕТ® ПЛЮС 5/12,5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
небіволол

hydrochlorothiazide +
nebivolol

tabletki powlekane

НЕБІЛОНГ

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБІТЕНЗ

Таблетки

небіволол

nebivolol

tabletki

НЕБУТАМОЛ®

Розчин для інгаляцій

сальбутамол

salbutamol

roztwór do inhalacji

НЕБУФЛЮЗОН®

Суспензія для ін’єкцій

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

zawiesina do
wstrzykiwań

НЕВІВІР

Таблетки

невірапін

nevirapine

tabletki

НЕВІРАПІН

Порошок (субстанція)

невірапін

nevirapine

proszek

НЕВРОЛЕК

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОБІОН

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОБІОН

Таблетки, вкриті оболонкою ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

НЕЙРОВІТАН®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

НЕЙРОДИКЛОВІТ

Капсули

диклофенак + вітаміни

diclofenac + vitamins

kapsułki

НЕЙРОМАКС

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОМІДИН®

Розчин для ін’єкцій

іпідакрин

ipidacrine

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОМІДИН®

Таблетки

іпідакрин

ipidacrine

tabletki

НЕЙРОМУЛЬТИВІТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

НЕЙРОНІКА®

Розчин для ін’єкцій

цитиколін

citicoline

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОНОКС

Порошок ліофілізований для botulinum toxin a
розчину для ін’єкцій

botulinum toxin A

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

НЕЙРО-НОРМ

Капсули

cinnarizine + piracetam kapsułki

НЕЙРОПЛАНТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

НЕЙРОРУБІН™

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

НЕЙРОРУБІН™-ФОРТЕ
ЛАКТАБ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ
ГРУПИ ПИЛКУ РОСЛИН

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ
ЕПІДЕРМАЛЬНОЇ ГРУПИ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ
ПОБУТОВОЇ ГРУПИ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

НЕІНФЕКЦІЙНІ АЛЕРГЕНИ
ХАРЧОВОЇ ГРУПИ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

НЕКСАВАР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сорафеніб

sorafenib

tabletki powlekane

НЕКСІУМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

езомепразол

esomeprazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

цинаризин + пірацетам
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НЕКСІУМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

езомепразол

esomeprazole

tabletki powlekane

НЕКСПРО-20

Таблетки вкриті оболонкою, езомепразол
кишковорозчинні

esomeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

НЕКСПРО-40

Таблетки вкриті оболонкою, езомепразол
кишковорозчинні

esomeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

НЕЛАДЕКС

Краплі очні/вушні

дексаметазон + неоміцин dexamethasone +
krople do oczu i uszu
+ polymyxin b
neomycin + polymyxin B

НЕМОТАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

німодипін

nimodipine

tabletki powlekane

НЕО-АНГІН®

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

НЕО-АНГІН® БЕЗ ЦУКРУ

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

НЕОБЕН

Розчин для ін’єкцій

вінорельбін

vinorelbine

roztwór do wstrzykiwań

НЕО-БРОНХОЛ

Пастилки

амброксол

ambroxol

pastylki

НЕОГАБІН 150

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

НЕОГАБІН 75

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

НЕОГЕМОДЕЗ

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + магнію
хлорид + калію хлорид
+ повідон + натрію
бікарбонат + натрію
хлорид

calcium chloride +
magnesium chloride
+ potassium chloride
+ povidone + sodium
bicarbonate + sodium
chloride

roztwór do wlewów

НЕОГЕМОДЕЗ

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + магнію calcium chloride +
хлорид + калію хлорид + magnesium chloride
повідон + натрію хлорид + potassium chloride
+ povidone + sodium
chloride

roztwór do wlewów

НЕОГЕМОДЕЗ

Розчин для інфузій

кальцію хлорид +
магнію хлорид +
полівінілпіролідон +
калію хлорид + натрію
бікарбонат + натрію
хлорид

calcium chloride +
magnesium chloride +
polyvinylpyrrolidone +
potassium chloride +
sodium bicarbonate +
sodium chloride

roztwór do wlewów

НЕОМІДАНТАН

Капсули

амантадин

amantadine

kapsułki

НЕОПАКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

іматиніб

imatinib

tabletki powlekane

НЕО-ПЕНОТРАН® ФОРТЕ

Супозиторії вагінальні

метронідазол + міконазол metronidazole +
miconazole

НЕОТАКСЕЛ

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НЕОТОН

Порошок для розчину для
інфузій

фосфокреатин

phosphocreatine

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

НЕОФІЛІН

Таблетки пролонгованої дії

теофілін

theophylline

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

НЕРВИПЛЕКС-Н

Розчин для ін’єкцій

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

roztwór do wstrzykiwań

НЕУПРО®

Пластир трансдермальний

ротиготин

rotigotine

plaster transdermalny
(system transdermalny)

НЕУРОБЕКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

НЕУРОБЕКС® НЕО

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

112

gałki dopochwowe

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

НЕУРОБЕКС® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

НЕФАЛЬЖИК

Розчин для ін’єкцій

нефопам

nefopam

roztwór do wstrzykiwań

НЕФОПАМ

Розчин для ін’єкцій

нефопам

nefopam

roztwór do wstrzykiwań

НЕФРОФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

НИЗОНАДИД

Капсули кишковорозчинні

діатризоєва кислота

didanosine

kapsułki dojelitowe

НИРКОВИЙ ЧАЙ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

НІАЦИНАМІД (НІКОТИНАМІД) Порошок (субстанція)

нікотинамід

nicotinamide

proszek

НІВАЛІН

Розчин для ін’єкцій

галантамін

galantamine

roztwór do wstrzykiwań

НІВАЛІН

Таблетки

галантамін

galantamine

tabletki

НІВЕСТИМ

Розчин для ін’єкцій та інфузій філграстим

filgrastim

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

НІЗОРАЛ®

Крем

кетоконазол

ketoconazole

krem

НІЗОРАЛ®

Шампунь

кетоконазол

ketoconazole

szampon

НІКВІТИН 14 мг

Пластир трансдермальний

нікотин

nicotine

plaster transdermalny
(system transdermalny)

НІКВІТИН 21 мг

Пластир трансдермальний

нікотин

nicotine

plaster transdermalny
(system transdermalny)

НІКВІТИН 7 мг

Пластир трансдермальний

нікотин

nicotine

plaster transdermalny
(system transdermalny)

НІКОРЕТТЕ® КРИЖАНА
М’ЯТА

Льодяники

нікотин

nicotine

lizaki

НІКОТИНЕЛЛ

Пластир трансдермальний

нікотин

nicotine

plaster transdermalny
(system transdermalny)

НІКОТИНЕЛЛ ЗІ СМАКОМ
М’ЯТИ

Гумка жувальна

нікотин

nicotine

guma do żucia

НІКОТИНОВА
КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

нікотинова кислота

nicotinic acid

roztwór do wstrzykiwań

НІКОТИНОВА
КИСЛОТА-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

нікотинова кислота

nicotinic acid

roztwór do wstrzykiwań

НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ
ДІЕТИЛАМІД (НІКЕТАМІД)

Масляниста рідина або
нікетамід
кристалічна маса (субстанція)

nikethamide

oleista ciecz lub masa
krystaliczna

НІКОФЛЕКС

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

НІМЕСИЛ®

Гранули для оральної
суспензії

німесулід

nimesulide

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

НІМЕСИН®

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМЕСУЛІД

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМЕСУЛІД-АСТРАФАРМ

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМЕСУЛІД-ДАРНИЦЯ

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМЕСУЛІД-ФІТОФАРМ

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМІД®

Гель

німесулід

nimesulide

żel

НІМІД®

Гранули

німесулід

nimesulide

granulat

НІМІД®

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

НІМІД® ФОРТЕ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

НІМОТОП®

Розчин для інфузій

німодипін

nimodipine

roztwór do wlewów

НІМОТОП®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

німодипін

nimodipine

tabletki powlekane

НІСТАТИН

Порошок (субстанція)

ністатин

nystatin

proszek

НІСТАТИН

Супозиторії ректальні

ністатин

nystatin

czopki doodbytnicze
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НІСТАТИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ністатин

nystatin

tabletki powlekane

НІСТАТИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті оболонкою ністатин

nystatin

tabletki powlekane

НІСТАТИНОВА МАЗЬ

Мазь

nystatin

maść

НІТРОГЛІЦЕРИН

Концентрат для приготування гліцерину тринітрат
розчину для інфузій

glyceryl trinitrate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НІТРОГЛІЦЕРИН

Таблетки сублінгвальні

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

tabletki podjęzykowe

НІТРОГЛІЦЕРИН
РОЗБАВЛЕНИЙ

Порошок (субстанція)

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

proszek

НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

tabletki

НІТРОГРАНУЛОНГ

Таблетки пролонгованої дії

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

НІТРОКСОЛІН

Порошок кристалічний
(субстанція)

нітроксолін

nitroxoline

proszek krystaliczny

НІТРОКСОЛІН

Таблетки, вкриті оболонкою нітроксолін

nitroxoline

tabletki powlekane

НІТРОКСОЛІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

нітроксолін

nitroxoline

tabletki powlekane

НІТРОЛ

Розчин для ін’єкцій

мітоксантрон

mitoxantrone

roztwór do wstrzykiwań

НІТРО-МІК®

Концентрат для приготування гліцерину тринітрат
розчину для інфузій

glyceryl trinitrate

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

НІТРО-МІК®

Спрей сублінгвальний
дозований

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

spray podjęzykowy,
dawkowany

НІТРОМІНТ®

Спрей сублінгвальний
дозований

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

spray podjęzykowy,
dawkowany

НІТРОСОРБІД

Таблетки

ізосорбіду динітрат

isosorbide dinitrate

tabletki

НІТРОСПРЕЙ

Спрей сублінгвальний
дозований

гліцерину тринітрат

glyceryl trinitrate

spray podjęzykowy,
dawkowany

НІТРОФУНГІН НЕО

Розчин для зовнішнього
застосування

ундециленова кислота

undecylenic acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

НІТРОФУРАЛ

Порошок (субстанція)

нітрофурал

nitrofural

proszek

НІФЕДИПІН

Порошок кристалічний
(субстанція)

ніфедипін

nifedipine

proszek krystaliczny

НІФЕДИПІН

Таблетки, вкриті оболонкою ніфедипін

nifedipine

tabletki powlekane

НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою ніфедипін

nifedipine

tabletki powlekane

НІФЕКАРД® XL

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ніфедипін

nifedipine

tabletki powlekane

НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР

Суспензія оральна

ніфуроксазид

nifuroxazide

zawiesina doustna

НІФУРОКСАЗИД РІХТЕР

Таблетки, вкриті оболонкою ніфуроксазид

nifuroxazide

tabletki powlekane

НІФУРОКСАЗИД-СПЕРКО

Капсули

nifuroxazide

kapsułki

НІЦЕРГОЛІН

Таблетки, вкриті оболонкою ніцерголін

nicergoline

tabletki powlekane

НІЦЕРІУМ

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

ніцерголін

nicergoline

tabletki powlekane

НІЦЕРІУМ 30 УНО®

Капсули тверді

ніцерголін

nicergoline

kapsułki twarde

НОВАГРА 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

НОВАГРА 25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

НОВАГРА 50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ністатин

ніфуроксазид
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НОВАЛГІН

Таблетки

парацетамол +
пропіфеназон

paracetamol +
propyphenazone

tabletki

НОВАРИНГ®

Кільце вагінальне

етиніл естрадіолу +
етоногестрел

ethinylestradiol +
etonogestrel

kwiat

НОВІНЕТ

Таблетки, вкриті оболонкою дезогестрел + етиніл
естрадіолу

desogestrel +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

НОВІРИН

Таблетки

інозину пранобекс

inosine pranobex

tabletki

НОВОКАЇН

Розчин для ін’єкцій

прокаїн

procaine

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКАЇН

Розчин для інфузій

прокаїн

procaine

roztwór do wlewów

НОВОКАЇН

Супозиторії ректальні

прокаїн

procaine

czopki doodbytnicze

НОВОКАЇН 0,25 %

Розчин для ін’єкцій

прокаїн

procaine

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКАЇН 0,5 %

Розчин для ін’єкцій

прокаїн

procaine

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКАЇНАМІД

Кристалічний порошок
(субстанція)

прокаїнамід

procainamide

proszek krystaliczny

НОВОКАЇНАМІД-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

прокаїнамід

procainamide

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКАЇН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

прокаїн

procaine

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКАЇН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

прокаїн

procaine

roztwór do wstrzykiwań

НОВОКСИКАМ

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

інсулін аспарт

insulin aspart

zawiesina do
wstrzykiwań

НОВОМІКС® 30 ФЛЕКСПЕН® Суспензія для ін’єкцій
НОВОНОРМ®

Таблетки

ребаміпід

repaglinide

tabletki

НОВОПАРИН®

Розчин для ін’єкцій

еноксапарин

enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań

НОВО-ПАСИТ

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

НОВО-ПАСИТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН®

Розчин для ін’єкцій

insulin aspart

roztwór do wstrzykiwań

НОВОСЕВЕН®

Порошок ліофілізований для ептаког альфа
розчину для ін’єкцій
(активований)

eptacog alfa (activated) proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

НОКСАФІЛ®

Суспензія оральна

посаконазол

posaconazole

zawiesina doustna

НОКСИВІН

Краплі назальні

оксиметазолін

oxymetazoline

krople do nosa

НОКСОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

валеріани корені

valerianae radix

tabletki powlekane

НОКСПРЕЙ

Назальний спрей

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НОКСПРЕЙ ДИТЯЧИЙ

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НОКСПРЕЙ-БЕБІ

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

НОЛІПРЕЛ® 2,0 мг/0,625 мг Таблетки

інсулін аспарт

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН ФОРТЕ Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

НОЛІПРЕЛ® БІ- ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

НОЛІПРЕЛ® ФОРТЕ 4,0
мг/1,25 мг

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

НОЛІЦИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

норфлоксацин

norfloxacin

tabletki powlekane

НОЛЬПАЗА®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

НОЛЬПАЗА®

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

НОЛЬПАЗА® КОНТРОЛ

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

НОЛІПРЕЛ® АРГІНІН
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НОМІГРЕН БОСНАЛЕК®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кофеїн + камілофін,
caffeine + camylofin,
меклоксамін + ерготамін +mecloxamine +
пропіфеназон
ergotamine +
propyphenazone

tabletki powlekane

НООБУТ®

Порошок (субстанція)

фенібут

phenibut

proszek

НООБУТ® ІС

Таблетки

фенібут

phenibut

tabletki

НООБУТ® ІС 100

Порошок для орального
розчину

фенібут

phenibut

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

НООБУТ® ІС 500

Порошок для орального
розчину

фенібут

phenibut

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

НООТРОПІЛ

Розчин для ін’єкцій

пірацетам

piracetam

roztwór do wstrzykiwań

НООТРОПІЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пірацетам

piracetam

tabletki powlekane

НООФЕН®

Капсули тверді

фенібут

phenibut

kapsułki twarde

НООФЕН®

Таблетки

фенібут

phenibut

tabletki

НООФЕН® 100

Порошок для орального
розчину

фенібут

phenibut

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

НООФЕН® 500

Порошок для орального
розчину

фенібут

phenibut

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

НОРВАСК®

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

НОРВІР

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ритонавір

ritonavir

tabletki powlekane

НОРГАЛАКС

Гель

докузат натрію

docusate sodium

żel

соматотропін

somatropin

roztwór do wstrzykiwań

НОРДІТРОПІН® НОРДІЛЕТ® Розчин для ін’єкцій
10 мг/1,5 мл

Substacja czynna

Postać

НОРЗИДИМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

НОРКОЛУТ®

Таблетки

норетистерон

norethisterone

tabletki

НОРМАГУТ

Капсули

сахароміцети буларді

saccharomyces boulardii kapsułki

НОРМАЗЕ

Сироп

лактулоза

lactulose

syrop

НОРМАКОЛ КЛІЗМА

Розчин ректальний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór doodbytniczy

НОРМАТЕНС

Таблетки, вкриті оболонкою клопамід +
дигідроергокристин +
резерпін

clopamide +
dihydroergocristine +
reserpine

tabletki powlekane

НОРМАТИН

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

НОРМОВЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

діосмін + гесперидин

diosmin + hesperidine

tabletki powlekane

НОРМОДИПІН

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

НОРМОЛАКТ

Сироп

лактулоза

lactulose

syrop

НОРМОПРЕС

Таблетки

каптоприл +
гідрохлортіазид

captopril +
hydrochlorothiazide

tabletki

НОРПРОЛАК

Таблетки

хінаголід

quinagolide

tabletki

НОРТАФЕН

Гель

ібупрофен

ibuprofen

żel

НОРФЕПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

НОРФЛОКСАЦИН

Краплі очні

норфлоксацин

norfloxacin

krople do oczu

НОРФЛОКСАЦИН

Порошок (субстанція)

норфлоксацин

norfloxacin

proszek
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Substacja czynna

Postać

норфлоксацин

norfloxacin

tabletki powlekane

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ Краплі назальні

натрію хлорид

sodium chloride

krople do nosa

НО-СОЛЬ® ЗВОЛОЖУЮЧИЙ Спрей назальний

натрію хлорид

sodium chloride

spray do nosa

НОРФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ’Я Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
НОСОЛІН® ПЛЮС

Спрей назальний

НО-СПАЗМА

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

НОТТА®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

НО-Х-ША®

Розчин для ін’єкцій

дротаверин

drotaverine

roztwór do wstrzykiwań

НО-Х-ША®

Супозиторії ректальні

дротаверин

drotaverine

czopki doodbytnicze

НО-Х-ША®

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

НО-Х-ША® ФОРТЕ

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

НОХШАВЕРИН „ОЗ”

Розчин для ін’єкцій

дротаверин

drotaverine

roztwór do wstrzykiwań

НО-ШПА®

Розчин для ін’єкцій

дротаверин

drotaverine

roztwór do wstrzykiwań

НО-ШПА®

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

НО-ШПА® ФОРТЕ

Таблетки

дротаверин

drotaverine

tabletki

НУГРЕЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

НУКЛЕЇНАТ

Капсули

рибонуклеїнова кислота

ribonucleinic acid

kapsułki

НУКЛЕКС

Капсули

рибонуклеїнова кислота

ribonucleinic acid

kapsułki

НУКЛЕО Ц.М.Ф. ФОРТЕ

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

НУКЛЕО Ц.М.Ф. ФОРТЕ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

НУПИНТИН

Капсули

габапентин

gabapentin

kapsułki

НУРОФЄН®

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ

Супозиторії

ібупрофен

ibuprofen

czopki

НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

НУРОФЄН® ДЛЯ ДІТЕЙ
ФОРТЕ

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

НУРОФЄН® ЕКСПРЕС

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

НУРОФЄН® ЕКСПРЕС
УЛЬТРАКАП

Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

НУРОФЄН® ЕКСПРЕС ФОРТЕ Капсули м`які

ібупрофен

ibuprofen

kapsułki miękkie

НУРОФЄН® ЛЕДІ

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

НУРОФЄН® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

НУТРИНІЛ ПД4 з 1,1 %
ВМІСТОМ АМІНОКИСЛОТ

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

НУТРИФЛЕКС ЛІПІД ПЛЮС

Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

НУТРИФЛЕКС ЛІПІД
СПЕЦІАЛЬНИЙ

Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

НУТРИФЛЕКС ОМЕГА ПЛЮС Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

НУТРИФЛЕКС ОМЕГА
СПЕЦІАЛЬНИЙ

Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

НУТРИФЛЕКС ПЕРІ

Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

НУТРИФЛЕКС ПЛЮС

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

НУТРИФЛЕКС СПЕЦІАЛЬНИЙ Розчин для інфузій

амінокислоти

amino acids

roztwór do wlewów

НЬЮБОРТЕЗ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

бортезоміб

bortezomib

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОБЛІПИХИ ОЛІЯ

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej
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ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ОБЛІПИХОВІ СУПОЗИТОРІЇ

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

ОВЕСТИН®

Крем вагінальний

естріол

estriol

krem dopochwowy

ОВЕСТИН®

Супозиторії вагінальні

естріол

estriol

gałki dopochwowe

ОГРАНІЯ

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

ОЗЕРЛІК®

Таблетки, вкриті оболонкою гатифлоксацин

gatifloxacin

tabletki powlekane

ОЗОЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

омепразол

omeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ОКОМІСТИН®

Краплі очні/вушні/для носа

мірамістин

miramistin

krople do oczu, uszu
i nosa

ОКОФЕРОН®

Краплі очні

інтерферон альфа-2b

interferon alfa-2b

krople do oczu

ОКСАЛІПЛАТИН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

оксаліплатин

oxaliplatin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОКСАЛІПЛАТИН

Розчин для ін’єкцій

оксаліплатин

oxaliplatin

roztwór do wstrzykiwań

ОКСАЛІПЛАТИН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування оксаліплатин
розчину для інфузій

oxaliplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ОКСАЛІПЛАТИН „ЕБЕВЕ”

Порошок ліофілізований для оксаліплатин
розчину для інфузій

oxaliplatin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ОКСАЛІПЛАТИН АКТАВІС

Порошок для розчину для
інфузій

оксаліплатин

oxaliplatin

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОКСАЛІПЛАТИНО АККОРД
ХЕЛСКЕА 50

Порошок для розчину для
інфузій

оксаліплатин

oxaliplatin

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОКСАЛІПЛАТИН-ТЕВА

Концентрат для приготування оксаліплатин
розчину для інфузій

oxaliplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ОКСАПІН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

окскарбазепін

oxcarbazepine

tabletki powlekane

ОКСАТЕРА

Ліофілізат для розчину для
інфузій

оксаліплатин

oxaliplatin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОКСИБУТИНІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

оксибутинін

oxybutynin

proszek krystaliczny

ОКСИКОРТ

Аерозоль для застосування
на шкіру

гідрокортизон +
окситетрациклін

hydrocortisone +
oxytetracycline

aerozol do stosowania
na skórę

ОКСИКОРТ®

Мазь

гідрокортизон +
окситетрациклін

hydrocortisone +
oxytetracycline

maść

ОКСИЛІТЕН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

теноксикам

tenoxicam

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ОКСИМЕТАЗОЛІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

оксиметазолін

oxymetazoline

proszek

ОКСИПРОГЕСТЕРОНУ
КАПРОНАТ

Розчин для ін’єкцій

гідроксипрогестерон

hydroxyprogesterone

roztwór do wstrzykiwań

ОКСИТОЦИН

Порошок (субстанція)

окситоцин

oxytocin

proszek

ОКСИТОЦИН

Розчин для ін’єкцій

окситоцин

oxytocin

roztwór do wstrzykiwań
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Postać

ОКСИТОЦИН-БІОЛІК

Розчин для ін’єкцій

окситоцин

oxytocin

roztwór do wstrzykiwań

ОКСІГАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОКСОЛ

Розчин для ін’єкцій

оксаліплатин

oxaliplatin

roztwór do wstrzykiwań

ОКСОЛІН

Мазь

оксолін

oxolin

maść

ОКСОЛІН

Мазь назальна

оксолін

oxolin

maść do nosa

ОКСОЛІН

Порошок (субстанція)

оксолін

oxolin

proszek

ОКСОЛІН-ДАРНИЦЯ

Мазь

оксолін

oxolin

maść

ОКСОЛІНОВА МАЗЬ

Мазь

оксолін

oxolin

maść

ОКТАНАТ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

factor viii

factor VIII

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ОКТЕНІСЕПТ

Розчин

октенідин + феноксіетанолoctenidine +
phenoxyethanol

roztwór

ОКТРА®

Розчин для ін’єкцій

октреотид

octreotide

roztwór do wstrzykiwań

ОКТРАЙД

Розчин для ін’єкцій

октреотид

octreotide

roztwór do wstrzykiwań

ОКТРЕСТАТИН

Розчин для ін’єкцій

октреотид

octreotide

roztwór do wstrzykiwań

ОКУЛОХЕЕЛЬ

Краплі очні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do oczu

ОЛАЗОЛЬ®

Аерозоль

preparat ziołowy

preparat ziołowy

aerozol

ОЛАТРОПІЛ®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ОЛІГОВІТ

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ОЛІКАРД РЕТАРД®

Капсули пролонгованої дії
тверді

ізосорбіду мононітрат

isosorbide mononitrate kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N4-550Е

Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

ОЛІКЛІНОМЕЛЬ N7-1000Е

Емульсія для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

emulsja do wlewów

ОЛІЯ НАСІННЯ ГАРБУЗА

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej

ОЛІЯ СОСНИ ГІРСЬКОЇ

Рідина (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

ОЛМЕСАР 20

Таблетки, вкриті оболонкою олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

ОЛМЕСАР-Н

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
hydrochlorothiazide +
олмесартану медоксоміл olmesartan medoxomil

tabletki powlekane

ОЛТАР® 1 мг

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ОЛТАР® 2 мг

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ОЛТАР® 3 мг

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ОЛТАР® 4 мг

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ОЛТАР® 6 мг

Таблетки

глімепірид

glimepiride

tabletki

ОЛФЕН® -75

Розчин для ін’єкцій

диклофенак + лідокаїн

diclofenac + lidocaine

roztwór do wstrzykiwań

ОЛФЕН®-100 РЕКТОКАПС

Капсули ректальні

диклофенак

diclofenac

kapsułki doodbytnicze

диклофенак

diclofenac

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ОЛФЕН®-100 СР ДЕПОКАПС Капсули пролонгованої дії
ОЛФЕН™ ГЕЛЬ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ОЛФЕН™
ТРАНСДЕРМАЛЬНИЙ
ПЛАСТИР

Пластир трансдермальний

диклофенак

diclofenac

plaster transdermalny
(system transdermalny)

ОЛФЕН™-50 ЛАКТАБ

Таблетки кишковорозчинні

диклофенак

diclofenac

tabletki dojelitowe

ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА З
КОРЕНЯМИ

Кореневища (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ОМАНУ КОРЕНЕВИЩА І
КОРЕНІ

Кореневища (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ОМАРОН®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki
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ОМЕЗ Д®

Капсули тверді

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki twarde

ОМЕЗ®

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ОМЕЗ® ДСР

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

домперидон + омепразол domperidone +
omeprazole

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde

ОМЕПРАЗОЛ

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ОМЕПРАЗОЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

омепразол

omeprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ОМЕПРАЗОЛ КРКА

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ОМЕПРАЗОЛ ПЕЛЕТИ

Пелети

омепразол

omeprazole

peletki

ОМЕПРАЗОЛ ПЕЛЕТИ 8,5 %

Пелети

омепразол

omeprazole

peletki

ОМЕПРАЗОЛ -ТЕВА

Капсули гастрорезистентні
тверді

омепразол

omeprazole

kapsułki dojelitowe
twarde

ОМЕПРАЗОЛ-АСТРАФАРМ

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Капсули

омепразол

omeprazole

kapsułki

ОМЕПРАЗОЛ-ЗЕНТІВА

Капсули гастрорезистентні
тверді

омепразол

omeprazole

kapsułki dojelitowe
twarde

ОМІКС

Капсули пролонгованої дії
тверді

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ОМНАДРЕН® 250

Розчин олійний для ін’єкцій тестостерон

testosterone

roztwór olejowy do
wstrzykiwań

ОМНІК ОКАС

Таблетки, вкриті плівковою тамсулозин
оболонкою, пролонгованої дії

tamsulosin

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ОМНІМАКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тамсулозин

tamsulosin

tabletki powlekane

ОМНІПАК

Розчин для ін’єкцій

йогексол

iohexol

roztwór do wstrzykiwań

ОМНІСКАН

Розчин для ін’єкцій

гадодіамід

gadodiamide

roztwór do wstrzykiwań

ОМНІТРОП®

Розчин для ін’єкцій

соматотропін

somatropin

roztwór do wstrzykiwań

ОМНОПОН-ЗН

Розчин для ін’єкцій

кодеїн + морфін +
носкапін + папаверин +
тебаїн

codeine + morphine + roztwór do wstrzykiwań
noscapine + papaverine
+ thebaine

ОНГЛІЗА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

саксагліптин

saxagliptin

tabletki powlekane

ОНДАНСЕТРОН

Розчин для ін’єкцій

ондасетрон

ondansetron

roztwór do wstrzykiwań

ОНДАНСЕТРОН

Таблетки, вкриті оболонкою ондасетрон

ondansetron

tabletki powlekane

ОНДАНСЕТРОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ондасетрон

ondansetron

tabletki powlekane

ОНЕКЛАПЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ОНКАСПАР

Розчин для ін’єкцій

пегаспарагіназа

pegasparaginase

roztwór do wstrzykiwań

ОНКОГЕМ®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОНКОДОКС - 10

Ліофілізат для розчину для
інфузій

доксорубіцин

doxorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОНКОДОКС - 50

Ліофілізат для розчину для
інфузій

доксорубіцин

doxorubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ОПАТАНОЛ®

Краплі очні

олопатадин

olopatadine

krople do oczu
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ОПТИКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОПТІРЕЙ 300

Розчин для ін’єкцій

йоверсол

ioversol

roztwór do wstrzykiwań

ОПТІРЕЙ 320

Розчин для ін’єкцій

йоверсол

ioversol

roztwór do wstrzykiwań

ОПТІРЕЙ 350

Розчин для ін’єкцій

йоверсол

ioversol

roztwór do wstrzykiwań

ОПТІШАРП (ЗЕАКСАНТИН)
5 % CWS/S-TG

Порошок (субстанція)

зеаксантин

zeaxanthin

proszek

ОРАСЕПТ®

Спрей для ротової порожнинифенол

phenol

spray do jamy ustnej

ОРАФЕН

Суспензія оральна

ібупрофен

ibuprofen

zawiesina doustna

ОРГАЛУТРАН®

Розчин для ін’єкцій

ганірелікс

ganirelix

roztwór do wstrzykiwań

ОРГАМЕТРИЛ®

Таблетки

лінестренол

lynestrenol

tabletki

ОРГІЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

ОРЗИД®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ОРЗОЛ

Розчин для інфузій

орнідазол

ornidazole

roztwór do wlewów

ОРЛІП®

Капсули тверді

орлістат

orlistat

kapsułki twarde

ОРМАКС

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

ОРМАКС

Порошок для оральної
суспензії

азитроміцин

azithromycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ОРНІВАГ 250

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

ОРНІВАГ 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

ОРНІДАЗОЛ

Порошок (субстанція)

орнідазол

ornidazole

proszek

ОРНІДАЗОЛ-КВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

орнідазол

ornidazole

tabletki powlekane

ОРНІТОКС

Гранули для орального
розчину

орнітину аспартат

ornithine aspartate

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ОРНІТОКС

Розчин для ін’єкцій

орнітину аспартат

ornithine aspartate

roztwór do wstrzykiwań

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ОРТОСИФОНУ ТИЧИНКОВОГО Листя (субстанція)
ЛИСТЯ
ОРТОФЕН

Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

ОРТОФЕН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

ОРТОФЕН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ Таблетки вкриті оболонкою, диклофенак
кишковорозчинні

diclofenac

tabletki powlekane,
dojelitowe

ОРУНГАЛ®

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

ОРУНГАЛ®

Розчин оральний

ітраконазол

itraconazole

roztwór doustny

ОРФАДИН

Капсули тверді

нітизинон

nitisinon

kapsułki twarde

ОРЦЕРИН

Капсули

діацереїн

diacerein

kapsułki

ОРЦИПОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин +
орнідазол

ciprofloxacin +
ornidazole

tabletki powlekane

ОСАРБОН

Супозиторії вагінальні

preparat złożony

preparat złożony

gałki dopochwowe

ОСЕТРОН®

Розчин для ін’єкцій

ондасетрон

ondansetron

roztwór do wstrzykiwań

ОСМО-АДАЛАТ®

Таблетки, вкриті оболонкою, ніфедипін
з контрольованим
вивільненням

nifedipine

tabletki powlekane
o kontrolowanym
uwalnianiu
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ОСНОВА ФЕНІТОЇНУ
(ФЕНІТОЇН)

Порошок кристалічний
(субстанція)

фенітоїн

phenytoin

proszek krystaliczny

ОСПАМОКС

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін

amoxicillin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ОСПАМОКС ДТ

Таблетки, що диспергуються амоксицилін

amoxicillin

tabletki dyspergowalne

ОСПАМОКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін

amoxicillin

tabletki powlekane

ОСПЕКСИН®

Гранули для оральної
суспензії

цефалексин

cefalexin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ОСТЕАЛЬ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОСТЕМАКС

Таблетки

alendronate sodium

tabletki

ОСТЕОАРТІЗІ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОСТЕОАРТІЗІ АКТИВ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ОСТЕОАРТІЗІ АКТИВ ПЛЮС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ОСТЕОАРТІЗІ МАКС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОСТЕОГЕНОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОТИЗОЛ®

Краплі вушні

preparat złożony

preparat złożony

krople do uszu

ОТИПАКС®

Краплі вушні

preparat złożony

preparat złożony

krople do uszu

ОТОФА

Краплі вушні

рифаміцин

rifamycin

krople do uszu

ОТРИВІН

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ОТРИВІН

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ОТРИВІН З МЕНТОЛОМ ТА
ЕВКАЛІПТОМ

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ОФЛОКАЇН-ДАРНИЦЯ®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ОФЛОКСАЦИН

Порошок кристалічний
(субстанція)

офлоксацин

ofloxacin

proszek krystaliczny

ОФЛОКСАЦИН

Розчин для інфузій

офлоксацин

ofloxacin

roztwór do wlewów

ОФЛОКСАЦИН

Таблетки

офлоксацин

ofloxacin

tabletki

ОФЛОКСАЦИН

Таблетки, вкриті оболонкою офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ОФЛОКСАЦИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

офлоксацин

ofloxacin

tabletki

офлоксацин

ofloxacin

roztwór do wlewów

ОФЛОКСИН® 200

Таблетки, вкриті оболонкою офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ОФЛОКСИН® 400

Таблетки, вкриті оболонкою офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ОФЛОКСИН® ІНФ

Розчин для інфузій

офлоксацин

ofloxacin

roztwór do wlewów

ОФОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ОФТАГЕЛЬ®

Гель очний

карбомер

carbomer

żel do oczu

ОФТАКВІКС®

Краплі очні

левофлоксацин

levofloxacin

krople do oczu

ОФТАН® ДЕКСАМЕТАЗОН

Краплі очні

дексаметазон

dexamethasone

krople do oczu

ОФТАН® КАТАХРОМ

Краплі очні

preparat złożony

preparat złożony

krople do oczu

ОФТАН® ТИМОЛОЛ

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

ОФТИМОЛ

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

ОФТИМОЛ®

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

ОЦИЛОКОКЦІНУМ®

Гранули дозовані

preparat ziołowy

preparat ziołowy

granulat dozowany

ПАБАЛ

Розчин для ін’єкцій

карбетоцин

carbetocin

roztwór do wstrzykiwań

ПАЙЗИНА

Таблетки

піразинамід

pyrazinamide

tabletki

ОФЛОКСАЦИН-КРЕДОФАРМ Розчин для інфузій

натрію алендронат
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ПАКЛІТАКС®

Substacja czynna

Postać

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКЛІТАКСЕЛ „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКЛІТАКСЕЛ АКТАВІС

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКЛІТАКСЕЛ АМАКСА

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКЛІТАКСЕЛ-ТЕВА

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКЛІТЕРО®

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАКСЕЛАДИН®

Сироп

oxeladin

syrop

ПАКСИЛ™

Таблетки, вкриті оболонкою пароксетин

paroxetine

tabletki powlekane

ПАЛІН®

Капсули

піпемідова кислота

pipemidic acid

kapsułki

ПАМИРЕД®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

памідронова кислота

pamidronic acid

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ПАМІРЕДИН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

памідронова кислота

pamidronic acid

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ПАМІФОС

Концентрат для приготування памідронова кислота
розчину для інфузій

pamidronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАНАДОЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою парацетамол

paracetamol

tabletki powlekane

ПАНАДОЛ® БЕБІ

Суспензія оральна

парацетамол

paracetamol

zawiesina doustna

ПАНАДОЛ® ЕКСТРА

Таблетки шипучі

кофеїн + парацетамол

caffeine + paracetamol tabletki musujące

ПАНАДОЛ® ЕКСТРА

Таблетки, вкриті оболонкою кофеїн + парацетамол

caffeine + paracetamol tabletki powlekane

ПАНАДОЛ® СОЛЮБЛ

Таблетки шипучі

paracetamol

ПАНАНГІН

Концентрат для приготування магнію аспартат + калію magnesium aspartate + koncentrat do
розчину для інфузій
аспартат
potassium aspartate
przygotowania roztworu
do wlewu

ПАНАНГІН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

магнію аспартат + калію magnesium aspartate + tabletki powlekane
аспартат
potassium aspartate

ПАНГАСТРО

Порошок для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПАНГАСТРО

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

ПАНГРОЛ® 10000

Капсули тверді
з кишковорозчинними
міні-таблетками

панкреатин

pancreatin

kapsułki twarde
zawierające minitabletki
dojelitowe

ПАНГРОЛ® 25000

Капсули тверді
з кишковорозчинними
міні-таблетками

панкреатин

pancreatin

kapsułki twarde
zawierające minitabletki
dojelitowe

ПАНЗИНОРМ® 10000

Капсули

панкреатин

pancreatin

kapsułki

ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000 Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

панкреатин

pancreatin

tabletki powlekane

Таблетки кишковорозчинні

панкреатин

pancreatin

tabletki dojelitowe

ПАНКРЕАЗИМ

Substancja czynna /
Діюча речовина

окселадин

парацетамол
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tabletki musujące

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ПАНКРЕАТИН

Порошок (субстанція)

панкреатин

pancreatin

proszek

ПАНКРЕАТИН

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНКРЕАТИН 8000

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНКРЕАТИН 8000

Таблетки гастрорезистентні

панкреатин

pancreatin

tabletki dojelitowe

ПАНКРЕАТИН ДЛЯ ДІТЕЙ

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ’Я
ФОРТЕ 14000

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНОЦИД 40

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНТАЗ

Таблетки з модифікованим
вивільненням

пантопразол

pantoprazole

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ПАНТАСАН

Порошок ліофілізований для пантопразол
розчину для ін’єкцій

pantoprazole

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ПАНТАСАН

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНТЕКС

Порошок ліофілізований для пантопразол
розчину для ін’єкцій

pantoprazole

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ПАНТЕКСОЛ ЯДРАН

Крем

декспантенол

dexpanthenol

krem

ПАНТЕКСОЛ ЯДРАН

Мазь

декспантенол

dexpanthenol

maść

ПАНТЕКСОЛ ЯДРАН

Спрей нашкірний

декспантенол

dexpanthenol

spray do stosowania na
skórę

ПАНТЕНОЛ

Мазь

декспантенол

dexpanthenol

maść

ПАНТЕНОЛ АЕРОЗОЛЬ

Піна нашкірна

декспантенол

dexpanthenol

piana na skórę

ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ

Піна нашкірна

декспантенол

dexpanthenol

piana na skórę

ПАНТЕНОЛ-РАТІОФАРМ

Мазь

декспантенол

dexpanthenol

maść

ПАНТЕНОЛ-ТЕВА

Мазь

декспантенол

dexpanthenol

maść

ПАНТЕСТИН-ДАРНИЦЯ®

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ПАНТО ЗЕНТІВА

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНТОГАМ®

Таблетки

preparat ziołowy

tabletki

ПАНТОКАР®

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНТОКРИН

Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ПАНТОПРАЗ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПАНТОР 20

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНТОР 40

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

preparat ziołowy
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ПАНУМ

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПАНЦИТРАТ® 10000

Капсули з мікротаблетками, панкреатин
вкритими кишковорозчинною
оболонкою

pancreatin

kapsułki
z mikrotabletkami
dojelitowe

ПАНЦИТРАТ® 25000

Капсули з мікротаблетками, панкреатин
вкритими кишковорозчинною
оболонкою

pancreatin

kapsułki
z mikrotabletkami
dojelitowe

ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

папаверин

papaverine

roztwór do wstrzykiwań

ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

папаверин

papaverine

roztwór do wstrzykiwań

ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

папаверин

papaverine

tabletki

ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Кристалічний порошок
(субстанція)

папаверин

papaverine

proszek krystaliczny

ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД Розчин для ін’єкцій

папаверин

papaverine

roztwór do wstrzykiwań

ПАПАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ПАПАЗОЛ-ЛХФЗ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ПАРА ПЛЮС

Аерозоль для зовнішнього
застосування

малатіон + перметрин +
піперазину адипінат

malathion + permethrin aerozol do stosowania
+ piperonyl butoxide
zewnętrznego

ПАРАКОД ІС®

Таблетки

кодеїн + парацетамол

codeine + paracetamol tabletki

ПАРАЛЕН® ЕКСТРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кофеїн + парацетамол

caffeine + paracetamol tabletki powlekane

ПАРА-ТРАЛ®

Капсули

парацетамол + трамадол paracetamol + tramadol kapsułki

ПАРАФЕКС®

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ПАРАЦЕТАМОЛ

Порошок (субстанція)

парацетамол

paracetamol

proszek

ПАРАЦЕТАМОЛ

Порошок кристалічний
(субстанція)

парацетамол

paracetamol

proszek krystaliczny

ПАРАЦЕТАМОЛ

Сироп

парацетамол

paracetamol

syrop

ПАРАЦЕТАМОЛ

Супозиторії ректальні

парацетамол

paracetamol

czopki doodbytnicze

ПАРАЦЕТАМОЛ

Таблетки

парацетамол

paracetamol

tabletki

ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг

Капсули

парацетамол

paracetamol

kapsułki

ПАРАЦЕТАМОЛ 325 мг

Таблетки

парацетамол

paracetamol

tabletki

ПАРАЦЕТАМОЛ DC-90

Суміш

парацетамол

paracetamol

mieszanina

ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ

Сироп

парацетамол

paracetamol

syrop

ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

парацетамол

paracetamol

tabletki

ПАРІЄТ®

Таблетки кишковорозчинні

рабепразол

rabeprazole

tabletki dojelitowe

ПАРНАСАН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

оланзапін

olanzapine

tabletki powlekane

ПАРОКСЕТИН

Таблетки

пароксетин

paroxetine

tabletki

ПАРОКСИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пароксетин

paroxetine

tabletki powlekane

ПАС

Гранули кишковорозчинні

натрію аміносаліцилат

sodium aminosalicylate granulat dojelitowy

ПАСКОНАТ®

Розчин для інфузій

натрію аміносаліцилат

sodium aminosalicylate roztwór do wlewów

ПАСТА РОЗЕНТАЛЯ

Суміш

preparat złożony

preparat złożony

mieszanina

ПАСТА ТЕЙМУРОВА

Паста

preparat złożony

preparat złożony

pasta

ПАТЕНТЕКС ОВАЛ Н

Песарії

ноноксинол

nonoxinols

pessarium

ПЕГАСІС®

Розчин для ін’єкцій

пегінтерферон альфа-2a peginterferon alfa-2a

roztwór do wstrzykiwań

ПЕГІНТРОН®

Порошок ліофілізований для пегінтерферон альфа-2b peginterferon alfa-2b
розчину для ін’єкцій

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

ПЕГФЕРОН

Розчин для ін’єкцій

пегінтерферон альфа-2a peginterferon alfa-2a

roztwór do wstrzykiwań

ПЕДЕА

Розчин для ін’єкцій

ібупрофен

roztwór do wstrzykiwań

ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ

Сироп

плюща звичайного листя hederae helicis folium

syrop

ПЕКТОЛВАН® ФІТО
ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ

Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ПЕКТОРАЛ™

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ПЕМОЗАР

Таблетки гастрорезистентні

езомепразол

esomeprazole

tabletki dojelitowe

ПЕНЕСТЕР®

Таблетки, вкриті оболонкою фінастерид

finasteride

tabletki powlekane

ПЕНІМЕКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ПЕНІЦИЛІН G НАТРІЄВА СІЛЬ Порошок для розчину для
САНДОЗ®
ін’єкцій

бензилпеніцилін

benzylpenicillin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПЕНТАКСИМ ВАКЦИНА ДЛЯ Порошок (субстанція)
ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА
ТА ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ,
СПРИЧИНЕНИХ HAEMOPHILUS
ТИПУ B КОН’ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА

дифтерійний токсоїд
+ вакцина проти
H. influenzae типу b +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти poliomyelitis
(інактивована) +
правцевий токсоїд

proszek
diphtheria toxoid +
Haemophilus influenzae
b vaccine + pertussis
vaccine (acellular) +
poliomyelitis vaccine
(inactivated) + tetanus
toxoid

ПЕНТАКСИМ ВАКЦИНА ДЛЯ Суспензія для ін’єкцій
ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ,
ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ
(АЦЕЛЮЛЯРНИЙ КОМПОНЕНТ),
ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА
ТА ВАКЦИНА ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ,
СПРИЧИНЕНИХ HAEMOPHILUS
ТИПУ B КОН’ЮГОВАНА,
АДСОРБОВАНА

дифтерійний токсоїд
+ вакцина проти
H. influenzae типу b +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти poliomyelitis
(інактивована) +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid +
zawiesina do
Haemophilus influenzae wstrzykiwań
b vaccine + pertussis
vaccine (acellular) +
poliomyelitis vaccine
(inactivated) + tetanus
toxoid

ibuprofen

Postać

ПЕНТАЛГІН ІС®

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію
+ парацетамол +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium
+ paracetamol +
phenobarbital

tabletki

ПЕНТАЛГІН ФС ЕКСТРА
КАПСУЛИ

Капсули

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium +
phenobarbital

kapsułki

ПЕНТАЛГІН-ФС

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium +
phenobarbital

tabletki

ПЕНТА-НЕКСТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кофеїн + дротаверин +
caffeine + drotaverine + tabletki powlekane
напроксен + парацетамол naproxen + paracetamol
+ фенірамін
+ pheniramine

ПЕНТАСА

Гранули пролонгованої дії

месалазин

mesalazine

granulat o przedłużonym
działaniu

ПЕНТАСА

Супозиторії ректальні

месалазин

mesalazine

czopki doodbytnicze

ПЕНТАСА

Суспензія ректальна

месалазин

mesalazine

zawiesina doodbytnicza

ПЕНТАСА

Таблетки пролонгованої дії

месалазин

mesalazine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ПЕНТАСЕД

Таблетки

кофеїн + кодеїн
+ парацетамол +
фенобарбітал +
пропіфеназон

caffeine + codeine
+ paracetamol +
phenobarbital +
propyphenazone

tabletki
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ПЕНТИЛІН

Розчин для ін’єкцій

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wstrzykiwań

ПЕНТИЛІН

Таблетки пролонгованої дії

пентоксифілін

pentoxifylline

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ПЕНТОКСИФІЛІН

Таблетки кишковорозчинні

пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki dojelitowe

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wstrzykiwań

ПЕНТОКСИФІЛІН - ЗДОРОВ`Я Розчин для ін’єкцій
ПЕНТОКСИФІЛІН СОФАРМА

Таблетки кишковорозчинні

пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki dojelitowe

ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wstrzykiwań

ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki

ПЕНТОКСИФІЛІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

пентоксифілін

pentoxifylline

tabletki

ПЕНТОКСИФІЛІН-Н

Розчин для ін’єкцій

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wstrzykiwań

натрію пентозану
полісульфат

pentosan polysulfate
sodium

roztwór do wstrzykiwań

ПЕНТОСАН ПОЛІСУЛЬФАТ SP Таблетки, вкриті оболонкою натрію пентозану
54
полісульфат

pentosan polysulfate
sodium

tabletki powlekane

ПЕНТОСАН ПОЛІСУЛЬФАТ SP Розчин для ін’єкцій
54

ПЕПОНЕН

Капсули м`які

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki miękkie

ПЕПОНЕН АКТИВ

Капсули м`які

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki miękkie

ПЕПСАН

Капсули м’які

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki miękkie

ПЕРЕКИС ВОДНЮ

Розчин для зовнішнього
застосування

водню пероксид

hydrogen peroxide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 %

Розчин для зовнішнього
застосування

водню пероксид

hydrogen peroxide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН

Розчин для зовнішнього
застосування

водню пероксид

hydrogen peroxide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН
3%

Розчин для зовнішнього
застосування

водню пероксид

hydrogen peroxide

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ПЕРЕЦЬ СТРУЧКОВИЙ

Екстракт густий (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg gęsty

ПЕРИДОН

Таблетки

домперидон

domperidone

tabletki

ПЕРИНДОПРИЛ САНДОЗ®

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

ПЕРИНДОПРИЛ/ІНДАПАМІД Таблетки, вкриті плівковою
ФОРТЕ-ТЕВА
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

ПЕРИНДОПРИЛ/
ІНДАПАМІД-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

ПЕРИНДОПРИЛ-РІХТЕР

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

ПЕРИНДОПРИЛ-ТЕВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

периндоприл

perindopril

tabletki powlekane

ПЕРИТОЛ®

Таблетки

ципрогептадин

cyproheptadine

tabletki

ПЕРМЕТРИН

Розчин нашкірний

перметрин

permethrin

roztwór do stosowania
na skórę

ПЕРМЕТРИН

Спрей

перметрин

permethrin

spray

ПЕРМЕТРИНОВА МАЗЬ 4 %

Мазь

перметрин

permethrin

maść

ПЕРОКСИГЕЛЬ

Гель

водню пероксид

hydrogen peroxide

żel

ПЕРСЕН®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ПЕРСЕН® ФОРТЕ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

ПЕРСТАЧУ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kłącze

ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО Кореневища (субстанція)
КОРЕНЕВИЩА
ПЕРТУСИН

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

ПЕРТУСИН

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ Екстракт рідкий для
перорального застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki do
stosowania doustnego
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ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО
НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

tabletki

ПЕЧАЄВСЬКИЙ ВАЛІДОЛ БЕЗ Таблетки
ЦУКРУ
ПЕЧАЄВСЬКИЙ
ВАЛІДОЛ-НАТУР

Таблетки сублінгвальні

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

tabletki podjęzykowe

ПИЖМА КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

ПІАРОН

Суспензія оральна

парацетамол

paracetamol

zawiesina doustna

ПІАРОН

Таблетки, вкриті оболонкою парацетамол

paracetamol

tabletki powlekane

ПІВОНІЇ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ПІКЛОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зопіклон

zopiclone

tabletki powlekane

ПІКОВІТ®

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop

ПІКОВІТ®

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ПІКОВІТ® Д

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ПІКОВІТ® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ПІКОЛАКС®

Краплі оральні

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

krople doustne

ПІКОПРЕП

Порошок для орального
розчину

лимонна кислота +
магнію оксид + натрію
пікосульфат

citric acid + magnesium proszek do
oxide + sodium
przygotowania roztworu
picosulfate
doustnego

ПІЛЕКС

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ПІЛОБАКТ НЕО

Комбінований набір для
перорального застосування

амоксицилін +
кларитроміцин +
омепразол

amoxicillin +
clarithromycin +
omeprazole

zestaw złożony do
stosowania doustnego

ПІЛОКАРПІН

Краплі очні

пілокарпін

pilocarpine

krople do oczu

ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД

Краплі очні

пілокарпін

pilocarpine

krople do oczu

ПІЛОКАРПІНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

пілокарпін

pilocarpine

proszek

ПІЛФУД БОСНАЛЕК®

Спрей нашкірний

міноксидил

minoxidil

spray do stosowania na
skórę

ПІМАФУКОРТ®

Крем

гідрокортизон + натаміцин hydrocortisone +
+ неоміцин
natamycin + neomycin

krem

ПІМАФУКОРТ®

Мазь

гідрокортизон + натаміцин hydrocortisone +
+ неоміцин
natamycin + neomycin

maść

ПІМАФУЦИН®

Крем

натаміцин

natamycin

krem

ПІМАФУЦИН®

Супозиторії вагінальні

натаміцин

natamycin

gałki dopochwowe

ПІМАФУЦИН®

Таблетки кишковорозчинні

натаміцин

natamycin

tabletki dojelitowe

ПІНОВІТ®

Краплі назальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do nosa

ПІНОСОЛ®

Краплі назальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople do nosa

ПІНОСОЛ®

Мазь назальна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść do nosa

ПІНОСОЛ®

Спрей назальний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

spray do nosa

ПІОГЛАР

Таблетки

піоглітазон

pioglitazone

tabletki

ПІПЕРАЗИНУ АДИПІНАТ

Порошок (субстанція)

піперазину адипінат

piperazine adipinate

proszek

ПІПЕРАЗИНУ
АДИПІНАТ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

піперазину адипінат

piperazine adipinate

tabletki

ПІПЗОЛ 10

Таблетки

арипіпразол

aripiprazole

tabletki

ПІПЗОЛ 15

Таблетки

арипіпразол

aripiprazole

tabletki

ПІПЗОЛ 30

Таблетки

арипіпразол

aripiprazole

tabletki

ПІПЗОЛ 5

Таблетки

арипіпразол

aripiprazole

tabletki

ПІПОЛФЕН®

Розчин для ін’єкцій

прометазин

promethazine

roztwór do wstrzykiwań

ПІРАЗИНАМІД

Кристалічний порошок
(субстанція)

піразинамід

pyrazinamide

proszek krystaliczny
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ПІРАЗИНАМІД

Порошок (субстанція)

піразинамід

pyrazinamide

proszek

ПІРАЗИНАМІД

Порошок кристалічний
(субстанція)

піразинамід

pyrazinamide

proszek krystaliczny

ПІРАЗИНАМІД

Таблетки

піразинамід

pyrazinamide

tabletki

ПІРАНТЕЛ

Суспензія оральна

піантел

pyrantel

zawiesina doustna

ПІРАНТЕЛ

Таблетки

піантел

pyrantel

tabletki

ПІРАНТЕЛ ПОЛЬФАРМА

Суспензія оральна

піантел

pyrantel

zawiesina doustna

ПІРАЦЕТАМ

Капсули

пірацетам

piracetam

kapsułki

ПІРАЦЕТАМ

Порошок (субстанція)

пірацетам

piracetam

proszek

ПІРАЦЕТАМ

Розчин для ін’єкцій

пірацетам

piracetam

roztwór do wstrzykiwań

ПІРАЦЕТАМ

Таблетки

пірацетам

piracetam

tabletki

ПІРАЦЕТАМ

Таблетки, вкриті оболонкою пірацетам

piracetam

tabletki powlekane

ПІРАЦЕТАМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пірацетам

piracetam

tabletki powlekane

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

пірацетам

piracetam

roztwór do wstrzykiwań

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

пірацетам

piracetam

tabletki

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою пірацетам

piracetam

tabletki powlekane

ПІРАЦЕТАМ-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

пірацетам

piracetam

roztwór do wstrzykiwań

ПІРИДОКСАЛ-5-ФОСФАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

піридоксальфосфат

pyridoxal phosphate

proszek krystaliczny

ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ
(ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ)

Розчин для ін’єкцій

піридоксин

pyridoxine

roztwór do wstrzykiwań

ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД - Розчин для ін’єкцій
ЗДОРОВ`Я

піридоксин

pyridoxine

roztwór do wstrzykiwań

ПІРОКСИКАМ

Порошок кристалічний
(субстанція)

піроксикам

piroxicam

proszek krystaliczny

ПІРОКСИКАМ

Супозиторії

піроксикам

piroxicam

czopki

ПІРОКСИКАМ

Таблетки

піроксикам

piroxicam

tabletki

ПІРОКСИКАМ СОФАРМА

Капсули тверді

піроксикам

piroxicam

kapsułki twarde

ПІРОКСИКАМ-В

Капсули

піроксикам

piroxicam

kapsułki

ПК-МЕРЦ

Розчин для інфузій

амантадин

amantadine

roztwór do wlewów

ПК-МЕРЦ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амантадин

amantadine

tabletki powlekane

ПЛАВІГРЕЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ПЛАВІКС®

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ПЛАВІКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ПЛАЗМОЛ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ПЛАКВЕНІЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідроксихлорохін

hydroxychloroquine

tabletki powlekane

ПЛАНТАГЛЮЦИД

Порошок (субстанція)

preparat złożony

preparat złożony

proszek

preparat ziołowy

preparat ziołowy

granulat

ПЛАНТАГЛЮЦИД-ЗДОРОВ’Я Гранули
ПЛАНТІСКАРДІО

Таблетки, вкриті оболонкою глікозиди глоду

crataegus glycosides

tabletki powlekane

ПЛАСДОН С-15

Порошок (субстанція)

повідон

povidone

proszek

ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

платифіліну гідротартрат platyphylline
hydrotartrate

roztwór do wstrzykiwań

ПЛАТИФІЛІН-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

платифіліну гідротартрат platyphylline
hydrotartrate

roztwór do wstrzykiwań

платифіліну гідротартрат platyphylline
hydrotartrate

proszek krystaliczny

ПЛАТИФІЛІНУ ГІДРОТАРТРАТ Порошок кристалічний
(субстанція)
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ПЛАТОГРІЛ®
ПЛАЦЕНТИ ЕКСТРАКТ

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

Розчин для ін’єкцій

екстракт плаценти

extractum placentae

roztwór do wstrzykiwań

ПЛЕСТАЗОЛ

Таблетки

цилостазол

cilostazol

tabletki

ПМ СІРІН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ПМС-УРСОДІОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

tabletki powlekane

ПМС-ХОЛЕСТИРАМІН
РЕГУЛАР ЗІ СМАКОМ
АПЕЛЬСИНА

Порошок для оральної
суспензії

холестирамін

colestyramine

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ПОВЕРКОРТ

Крем

клобетазол

clobetasol

krem

ПОВИДИН

Супозиторії вагінальні

повідон-йод

povidone-iodine

gałki dopochwowe

ПОВІДОН-ЙОД

Лінімент

повідон-йод

povidone-iodine

mazidło

ПОВІСЕП

Краплі очні

повідон-йод

povidone-iodine

krople do oczu

подорожника лушпайки

psyllium seeds

proszek

ПОДОРОЖНИКА БЛОШИНОГО Порошок (субстанція)
ЛУШПАЙКИ

Substancja czynna /
Діюча речовина

ПОДОРОЖНИКА ВЕЛИКОГО
ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ПОДОРОЖНИКА СІК

Рідина оральна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn do stosowania
doustnego

ПОЛАПРИЛ

Капсули тверді

раміприл

ramipril

kapsułki twarde

ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ПОЛИНУ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ПОЛІДЕКСА

Краплі вушні

дексаметазон + неоміцин dexamethasone +
krople do uszu
+ polymyxin b
neomycin + polymyxin B

ПОЛІДЕКСА З
ФЕНІЛЕФРИНОМ

Спрей назальний

дексаметазон + неоміцин dexamethasone
+ фенілефрин + polymyxin + neomycin +
b
phenylephrine +
polymyxin B

spray do nosa

ПОЛІЖИНАКС ВІРГО

Емульсія вагінальна
в капсулах

неоміцин + ністатин +
polymyxin b

neomycin + nystatin +
polymyxin B

emulsja dopochwowa
w kapsułkach

ПОЛІМАЛЬТОЗНИЙ
КОМПЛЕКС ЗАЛІЗА
ГІДРОКСИДУ

Порошок (субстанція)

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

proszek

ПОЛІМІК®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ПОЛІОКСИДОНІЙ

Таблетки

azoximer bromide

tabletki

ПОЛІПЛАТИЛЛЕН®

Концентрат для приготування поліплатиллен
розчину для інфузій

polyplatillen

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПОЛІФІТОЛ-1

Настойка для перорального preparat ziołowy
застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
doustnego

ПОЛ-ПАЛА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ПОЛТЕХНЕТ

Генератор радіонуклідів

молібден

molybdenum

generatorów
radionuklidów

ПОЛЬДАНЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сливи африканської кора prunus africanae cortex tabletki powlekane

ПОЛЬКОРТОЛОН ТС

Аерозоль для застосування
на шкіру

тетрациклін +
тріамцинолону ацетонід

tetracycline +
aerozol do stosowania
triamcinolone acetonide na skórę

ПОЛЬКОРТОЛОН®

Таблетки

тріамцинолон

triamcinolone

ПОЛЬПРОЛОЛ+ASA

Капсули тверді

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ бісопролол
bisoprolol

ПОМЕГАРА

Концентрат для приготування памідронова кислота
розчину для інфузій

pamidronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ПОСТЕРИЗАН

Мазь

preparat złożony

maść

азоксимеру бромід

preparat złożony
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ПОСТЕРИЗАН

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ПОСТИНОР

Таблетки

левоноргестрел

levonorgestrel

tabletki

ПОТЕНТОКС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амікацин + цефепім

amikacin + cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПОТЕНЦІАЛЕ

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ПРАВАПРЕС®

Таблетки

pravastatin

tabletki

ПРАЙМЕР

Таблетки, вкриті оболонкою ітоприд

itopride

tabletki powlekane

ПРАМ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

циталопрам

citalopram

tabletki powlekane

ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН

Таблетки

праміпексол

pramipexole

tabletki

ПРЕВЕНКОР

Капсули тверді

раміприл

ramipril

kapsułki twarde

ПРЕВЕНКОР ПЛЮС

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

ПРЕГАБАЛІН-РІХТЕР

Капсули

прегабалін

pregabalin

kapsułki

ПРЕГНАВІТ

Капсули м`які

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

kapsułki miękkie

ПРЕГНІЛ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

хоріонічний гонадотропін gonadotropin chorionic proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРЕДНІЗОЛОН

Мазь

преднізолон

prednisolone

maść

ПРЕДНІЗОЛОН

Розчин для ін’єкцій

преднізолон

prednisolone

roztwór do wstrzykiwań

ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

преднізолон

prednisolone

roztwór do wstrzykiwań

ПРЕДНІЗОЛОНУ НАТРІЮ
ФОСФАТ

Кристалічний порошок
(субстанція)

преднізолон

prednisolone

proszek krystaliczny

ПРЕДНІКАРБ-ДАРНИЦЯ

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ПРЕДУКТАЛ® MR

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ПРЕЗИСТА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дарунавір

darunavir

tabletki powlekane

ПРЕНЕСА®

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

ПРЕПІДИЛ

Гель для ендоцервікального динопростон
введення

dinoprostone

żel do stosowania
w obrębie szyki macicy

ПРЕСАРТАН® 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ПРЕСАРТАН® Н-50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane

ПРЕСАРТАН®-25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ПРЕСАРТАН®-50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ПРЕСТАРІУМ® 10 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

периндоприл

perindopril

tabletki powlekane

ПРЕСТАРІУМ® 2,5 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

периндоприл

perindopril

tabletki powlekane

ПРЕСТАРІУМ® 4 мг

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

ПРЕСТАРІУМ® 5 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

периндоприл

perindopril

tabletki powlekane

ПРЕСТАРІУМ® 8 мг

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

Престаріум® ORO 10 мг

Таблетки, що диспергуються периндоприл
в ротовій порожнині

perindopril

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

правастатин
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Лікарська форма

Престаріум® ORO 2,5 мг

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Таблетки, що диспергуються периндоприл
в ротовій порожнині

perindopril

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

Престаріум® ORO 5 мг

Таблетки, що диспергуються периндоприл
в ротовій порожнині

perindopril

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ПРЕСТАРІУМ® АРГІНІН
КОМБІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki powlekane

ПРИЛАМІД

Таблетки

індапамід + периндоприл indapamide + perindopriltabletki

ПРИМОЛЮТ-НОР

Таблетки

норетистерон

norethisterone

tabletki

ПРИОРА

Крем

докозанол

docosanol

krem

ПРИСИПКА ДИТЯЧА

Порошок (субстанція)

цинку оксид

zinc oxide

proszek

ПРИСИПКА ДИТЯЧА

Порошок нашкірний

цинку оксид

zinc oxide

proszek do stosowania
na skórę

ПРИЧЕПИ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ПРІЛІДЖИ® 30 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дапоксетин

dapoxetine

tabletki powlekane

ПРІЛІДЖИ® 60 МГ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дапоксетин

dapoxetine

tabletki powlekane

ПРОАЛОР

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ПРОВІРОН®

Таблетки

местеролон

mesterolone

tabletki

ПРОГЕСТЕРОН

Порошок (субстанція)

прогестерон

progesterone

proszek

ПРОГЕСТЕРОН

Порошок кристалічний
(субстанція)

прогестерон

progesterone

proszek krystaliczny

ПРОГЕСТЕРОН

Розчин для ін’єкцій олійний прогестерон

progesterone

roztwór do wstrzykiwań
olejowy?

ПРОГИНОРМ ГЕСТА

Капсули м`які

progesterone

kapsułki miękkie

ПРОГІНОВА

Таблетки, вкриті оболонкою естрадіол

estradiol

tabletki powlekane

ПРОГРАФ

Концентрат для розчину для такролімус
ін’єкцій

tacrolimus

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРОГРАФ®

Капсули тверді

такролімус

tacrolimus

kapsułki twarde

ПРОДЕП

Капсули

флуоксетин

fluoxetine

kapsułki

ПРОЖЕСТІН-КР®

Гель

прогестерон

progesterone

żel

ПРОЖЕСТОЖЕЛЬ®

Гель

прогестерон

progesterone

żel

ПРОЗЕРИН

Порошок (субстанція)

неостигмін

neostigmine

proszek

ПРОЗЕРИН

Розчин для ін’єкцій

неостигмін

neostigmine

roztwór do wstrzykiwań

ПРОЗЕРИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

неостигмін

neostigmine

roztwór do wstrzykiwań

ПРОКСІУМ®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРОКСІУМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРОКСІУМ®

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ

Крем ректальний

preparat złożony

preparat złożony

krem doodbytniczy

ПРОКТО-ГЛІВЕНОЛ

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

ПРОКТОЗАН®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ПРОКТОЗАН®

Супозиторії

preparat złożony

preparat złożony

czopki

ПРОКТОЗАН®НЕО

Мазь ректальна

preparat złożony

preparat złożony

maść doodbytnicza

ПРОКТОЗАН®НЕО

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

ПРОКТОЗОЛ

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

прогестерон
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ПРОКТОСЕДИЛ®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ПРОКТОСЕДИЛ® М

Капсули ректальні

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki doodbytnicze

ПРОЛІА™

Розчин для ін’єкцій

деносумаб

denosumab

roztwór do wstrzykiwań

ПРОМЕДОЛ-ЗН

Розчин для ін’єкцій

тримеперидин

trimeperidine

roztwór do wstrzykiwań

ПРОМЕПРИЛ®

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

ПРОНОРАН®

Таблетки, вкриті оболонкою, пірибедил
пролонгованої дії

piribedil

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ПРОНОСНИЙ ЗБІР № 1

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ПРОПАНОРМ®

Розчин для ін’єкцій

пропафенону гідрохлорид propafenone
hydrochloride

roztwór do wstrzykiwań

ПРОПЕС®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ПРОПОЛІС

Супозиторії

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki

ПРОПОЛІСУ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ПРОПОСОЛ-ЗДОРОВ’Я

Спрей для ротової порожниниpreparat ziołowy

preparat ziołowy

spray do jamy ustnej

ПРОПОСОЛ-Н

Спрей для ротової порожниниpreparat ziołowy

preparat ziołowy

spray do jamy ustnej

ПРОПОФОЛ ФАРМЮНІОН

Емульсія для інфузій

пропофол

propofol

emulsja do wlewów

ПРОПОФОЛ ФРЕЗЕНІУС

Емульсія для інфузій

пропофол

propofol

emulsja do wlewów

ПРОПОФОЛ-ЛІПУРО 1 %

Емульсія для інфузій

пропофол

propofol

emulsja do wlewów

ПРОПОФОЛ-НОВО

Емульсія для інфузій

пропофол

propofol

emulsja do wlewów

ПРОПРАНОЛОЛУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

пропранолол

propranolol

proszek

ПРОСКАР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фінастерид

finasteride

tabletki powlekane

ПРОСПАН® КРАПЛІ ВІД
КАШЛЮ

Краплі

плюща звичайного листя hederae helicis folium

krople

плюща звичайного листя hederae helicis folium

pastylki do ssania

ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ
Пастилки для смоктання
ДЛЯ РОЗСМОКТУВАННЯ ВІД
КАШЛЮ
ПРОСПАН® РОЗЧИН ВІД
КАШЛЮ

Розчин оральний

плюща звичайного листя hederae helicis folium

roztwór doustny

ПРОСПАН® СИРОП ВІД
КАШЛЮ

Сироп

плюща звичайного листя hederae helicis folium

syrop

плюща звичайного листя hederae helicis folium

tabletki musujące

ПРОСПАН® ФОРТЕ ТАБЛЕТКИ Таблетки шипучі
ШИПУЧІ ВІД КАШЛЮ
ПРОСТАКЕР

Капсули

пальми повзучої плоди

sabalis serrulatae fructus kapsułki

ПРОСТАКУР

Капсули м`які

пальми повзучої плоди

sabalis serrulatae fructus kapsułki miękkie

ПРОСТАМЕД

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ПРОСТАН

Таблетки, вкриті оболонкою фінастерид

finasteride

tabletki powlekane

ПРОСТАПЛАНТ

Капсули

пальми повзучої плоди

sabalis serrulatae fructus kapsułki

ПРОСТАПЛАНТ ФОРТЕ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ПРОСТАТИЛЕН-БІОФАРМА

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРОСТАТИЛЕН-ЦИНК

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

ПРОСТАТОФІТ

Настойка складна

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka złożona

ПРОСТИН Є2

Гель вагінальний

динопростон

dinoprostone

żel dopochwowy

ПРОТАМІН МЕ

Розчин для ін’єкцій

протамін

protamine

roztwór do wstrzykiwań

ПРОТАМІНУ СУЛЬФАТ

Розчин для ін’єкцій

протамін

protamine

roztwór do wstrzykiwań

ПРОТАФАН® НМ

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań
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ПРОТАФАН® НМ ПЕНФІЛ®

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ПРОТЕКОН®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ПРОТЕРА

Порошок для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПРОТЕРА

Таблетки, гастрорезистентні пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

ПРОТЕРА КОНТРОЛЬ

Таблетки, гастрорезистентні пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

ПРОТЕФЛАЗІД®

Краплі

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople

ПРОТЕФЛАЗІД®

Супозиторії

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki

ПРОТОМІД

Таблетки, вкриті оболонкою протіонамід

protionamide

tabletki powlekane

ПРОТОПИК

Мазь

такролімус

tacrolimus

maść

ПРОЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ПСИЛО-БАЛЬЗАМ®

Гель

дифенгідрамін

diphenhydramine

żel

ПСОРІКАП

Крем

цинку піритіон

pyrithione zinc

krem

ПУЛЬМІКОРТ

Суспензія для розпилення

будесонід

budesonide

zawiesina w sprayu

ПУЛЬМІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

Порошок для інгаляцій

будесонід

budesonide

proszek do inhalacji

ПУЛЬМОБРІЗ®

Порошок для оральної
суспензії

ацетилцистеїн +
амброксол

acetylcysteine +
ambroxol

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ПУЛЬМОБРІЗ®

Таблетки, вкриті оболонкою ацетилцистеїн +
амброксол

acetylcysteine +
ambroxol

tabletki powlekane

ПУЛЬЦЕТ®

Таблетки вкриті оболонкою, пантопразол
кишковорозчинні

pantoprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

ПУМПАН®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ПУРЕГОН®

Розчин для ін’єкцій

фолітропін бета

follitropin beta

roztwór do wstrzykiwań

ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА

Настойка для внутрішнього
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
wewnętrznego

ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА

Настойка для перорального preparat ziołowy
застосування

preparat ziołowy

nalewka do stosowania
doustnego

ПУСТИРНИКА ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

П’ЯТИРЧАТКА® ІС

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію
+ парацетамол +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium
+ paracetamol +
phenobarbital

tabletki

РАБЕПРАЗОЛ НАТРІЮ

Кристалічний порошок
(субстанція)

рабепразол

rabeprazole

proszek krystaliczny

РАБЕПРАЗОЛ-ЗДОРОВ`Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рабепразол

rabeprazole

tabletki powlekane

РАБІМАК

Таблетки вкриті оболонкою, рабепразол
кишковорозчинні

rabeprazole

tabletki powlekane,
dojelitowe

РАВЕЛ® SR

Таблетки пролонгованої дії

індапамід

indapamide

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

РАВІСОЛ®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

РАМАГ

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

РАМІ САНДОЗ®

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

РАМІ САНДОЗ®
КОМПОЗИТУМ

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

РАМІЗЕС

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki
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РАМІЗЕС® КОМ

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

РАМІМЕД

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

РАМІМЕД КОМБІ

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

РАМІПЕКС

Таблетки

праміпексол

pramipexole

tabletki

РАМІПРИЛ

Порошок (субстанція)

раміприл

ramipril

proszek

РАМКОР - 2,5

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

РАМКОР - 5

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

РАМКОР-10

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

РАНЕКСА® 1000

Таблетки пролонгованої дії

ранітидин

ranolazine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

РАНЕКСА® 500

Таблетки пролонгованої дії

ранітидин

ranolazine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

РАНІТИДИН

Таблетки, вкриті оболонкою ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

РАНІТИДИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

ранітидин

ranitidine

proszek krystaliczny

РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИД Кристалічний порошок
(субстанція)
РАНОСТОП®

Мазь

повідон-йод

povidone-iodine

maść

РАНСЕЛЕКС

Капсули

целекоксиб

celecoxib

kapsułki

РАНТАК®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

РАНФЕРОН-12

Капсули

залізо + мінерали +
вітаміни

iron + minerals +
vitamins

kapsułki

РАПІКЛАВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki powlekane
acid

РАПІМІГ

Таблетки, що диспергуються золмітриптан
в ротовій порожнині

zolmitriptan

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

РАПІНЕРОЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ропінірол

ropinirole

tabletki powlekane

РАПІТУС

Сироп

леводропропізин

levodropropizine

syrop

РАПТЕН 75

Розчин для ін’єкцій

диклофенак

diclofenac

roztwór do wstrzykiwań

РАПТЕН ГЕЛЬ

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

РАПТЕН РАПІД

Таблетки, вкриті оболонкою диклофенак

diclofenac

tabletki powlekane

РАПТЕН РЕТАРД

Таблетки, вкриті плівковою диклофенак
оболонкою, пролонгованої дії

diclofenac

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

РАСІЛЕЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

aliskiren

tabletki powlekane

РАУНАТИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті оболонкою алкалоїди раувольфії

rauwolfia alkaloids

tabletki powlekane

РАФАХОЛІН Ц

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

РЕАБІЛЕН-ЕКОФАРМ®

Краплі

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople

РЕАЛГІН

Розчин для ін’єкцій

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole roztwór do wstrzykiwań
пітофенон
+ pitofenon

РЕАЛГІН

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

аліскірен
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РЕАМБЕРИН®

Розчин для інфузій

магнію хлорид +
magnesium chloride
меглюміну натрію
+ meglumine sodium
сукцинат + калію хлорид + succinate + potassium
натрію хлорид
chloride + sodium
chloride

roztwór do wlewów

РЕБЕТОЛ®

Капсули

рибавірин

ribavirin

kapsułki

РЕВАЛІД

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

РЕВАЦИО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

РЕВІТ

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

РЕВІТ®

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

РЕВМАЛГИН

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

РЕВМАЛГИН

Супозиторії ректальні

мелоксикам

meloxicam

czopki doodbytnicze

РЕВМАЛГИН

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

РЕВМОКСИБ

Капсули

целекоксиб

celecoxib

kapsułki

РЕВМОКСИКАМ®

Розчин для ін’єкцій

мелоксикам

meloxicam

roztwór do wstrzykiwań

РЕВМОКСИКАМ®

Супозиторії ректальні

мелоксикам

meloxicam

czopki doodbytnicze

РЕВМОКСИКАМ®

Таблетки

мелоксикам

meloxicam

tabletki

РЕГІДРОН

Порошок дозований

preparat złożony

preparat złożony

proszek dozowany

РЕГІДРОН ОПТІМ

Порошок для орального
розчину

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

РЕГУЛАКС®

Кубики фруктов

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pastylki do żucia

РЕГУЛАКС® ПІКОСУЛЬФАТ
КРАПЛІ

Краплі оральні

натрію пікосульфат

sodium picosulfate

krople doustne

РЕГУЛОН®

Таблетки, вкриті оболонкою дезогестрел + етиніл
естрадіолу

desogestrel +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

РЕДДИТУКС

Концентрат для приготування ритуксимаб
розчину для інфузій

rituximab

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

РЕДИТУКС

Концентрат для приготування ритуксимаб
розчину для інфузій

rituximab

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

РЕЗОЛСТА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кобіцистат + дарунавіру
етанолат

cobicistat + darunavir
ethanolate

tabletki powlekane

РЕКОМБІНАНТНИЙ ІНСУЛІН
ЛЮДИНИ

Порошок (субстанція)

інсулін людський

insulin human

proszek

РЕКОРМОН®

Розчин для ін’єкцій

еритропоетин

erythropoietin

roztwór do wstrzykiwań

РЕКСЕТИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пароксетин

paroxetine

tabletki powlekane

РЕКТОДЕЛЬТ 100

Супозиторії ректальні

преднізон

prednisone

czopki doodbytnicze

РЕКУТАН

Розчин

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór

РЕКУТАН®

Рідина

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

РЕЛАКСИЛ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

РЕЛАНІУМ®

Розчин для ін’єкцій

діазепам

diazepam

roztwór do wstrzykiwań

РЕЛВАР™ ЕЛЛІПТА

Порошок для інгаляцій

флютиказону фуроат +
вілантерол

fluticasone furoate +
vilanterol

proszek do inhalacji

РЕЛІФ®

Мазь ректальна

фенілефрин

phenylephrine

maść doodbytnicza

РЕЛІФ®

Супозиторії ректальні

фенілефрин

phenylephrine

czopki doodbytnicze

РЕЛІФ® АДВАНС

Мазь ректальна

бензокаїн

benzocaine

maść doodbytnicza

РЕЛІФ® АДВАНС

Супозиторії ректальні

бензокаїн

benzocaine

czopki doodbytnicze

РЕЛІФ® УЛЬТРА

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze
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РЕМАВІР

Капсули

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

kapsułki

РЕМАВІР

Таблетки

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

tabletki

РЕМАВІР 20 мг

Порошок дозований

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

proszek dozowany

РЕМАНТАДИН-КР

Таблетки

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

tabletki

РЕМЕНС®

Краплі оральні

preparat złożony

preparat złożony

krople doustne

РЕМЕСТИП

Розчин для ін’єкцій

терліпресин

terlipressin

roztwór do wstrzykiwań

РЕМЕСУЛІД®

Таблетки

німесулід

nimesulide

tabletki

РЕМИКЕЙД®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

інфліксімаб

infliximab

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

РЕМІСИД

Гель

німесулід

nimesulide

żel

РЕНАЛГАН®

Розчин для ін’єкцій

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole roztwór do wstrzykiwań
пітофенон
+ pitofenon

РЕНАЛГАН®

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК

Розчин для ін’єкцій

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole roztwór do wstrzykiwań
пітофенон
+ pitofenon

РЕНІТЕК®

Таблетки

еналаприл

enalapril

tabletki

РЕННІ® З АПЕЛЬСИНОВИМ
СМАКОМ

Таблетки жувальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do żucia

РЕННІ® З МЕНТОЛОВИМ
СМАКОМ

Таблетки жувальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do żucia

РЕОНАЛЬГОН®

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

РЕОПОЛІГЛЮКІН

Розчин для інфузій

декстран

dextran

roztwór do wlewów

РЕОПОЛІГЛЮКІН-НОВОФАРМ Розчин для інфузій

декстран

dextran

roztwór do wlewów

РЕОСОРБІЛАКТ®

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + магнію
хлорид + калію хлорид +
натрію хлорид + натрію
лактат

calcium chloride +
magnesium chloride
+ potassium chloride
+ sodium chloride +
sodium lactate

roztwór do wlewów

РЕПАРИЛ®-ГЕЛЬ Н

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

РЕ-СОЛЬ

Порошок для орального
розчину

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

РЕСТАСІС®

Емульсія очна

циклоспорин

ciclosporin

emulsja do oczu

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

РЕСТРУКТА ПРО ІН’ЄКЦІОНЕ С Розчин для ін’єкцій
РЕСТФУЛ

Розчин для ін’єкцій

сульпірид

sulpiride

roztwór do wstrzykiwań

РЕТАБОЛІЛ

Розчин для ін’єкцій

нандролон

nandrolone

roztwór do wstrzykiwań

РЕТАРПЕН

Порошок для суспензії для
ін’єкцій

бензатин бензилпеніцилін benzylpenicillin
benzathine

proszek do
przygotowania zawiesiny
do wstrzyknięć

РЕТИНАЛАМИН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ

Розчин нашкірний

вітамін А

retinol

roztwór do stosowania
na skórę

вітамін А

retinol

roztwór olejowy doustny

РЕТИНОЛУ АЦЕТАТ (ВІТАМІН Розчин олійний оральний
А)
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РЕТРОВІР™

Капсули

зидовудин

zidovudine

kapsułki

РЕТРОВІР™

Розчин для інфузій

зидовудин

zidovudine

roztwór do wlewów

РЕТРОВІР™

Розчин оральний

зидовудин

zidovudine

roztwór doustny

РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

РЕФОРТАН®

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

РЕФОРТАН® Н ГЕК 10 %

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

РЕФОРТАН® Н ГЕК 6 %

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

РЕФОРТАН® ПЛЮС

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

РЕЦІТА-10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

РЕЦІТА-20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

РИБАВІН

Капсули

рибавірин

ribavirin

kapsułki

РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ

Капсули

рибавірин

ribavirin

kapsułki

РИБАРИН

Капсули

рибавірин

ribavirin

kapsułki

РИБОКСИН

Розчин для ін’єкцій

інозин

inosine

roztwór do wstrzykiwań

РИБОКСИН

Таблетки, вкриті оболонкою інозин

inosine

tabletki powlekane

РИБОКСИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

інозин

inosine

tabletki powlekane

РИБОКСИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

інозин

inosine

tabletki powlekane

РИБОКСИН-БХФЗ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

інозин

inosine

tabletki powlekane

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

інозин

inosine

roztwór do wstrzykiwań

РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою інозин

inosine

tabletki powlekane

РИБОМУНІЛ

Таблетки

preparat złożony

tabletki

РИБОМУСТИН

Порошок для приготування бендамустину гідрохлорид bendamustine
концентрату для розчину для
hydrochloride
інфузій

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewu

РИБОФЛАВІН (ВІТАМІН В2)

Порошок (субстанція)

рибофлавін

riboflavin

proszek

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР

Капсули

риб’ячий жир трісковий

oleum jecoris aselli

kapsułki

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР

Олія

риб’ячий жир трісковий

oleum jecoris aselli

olej

РИБ’ЯЧИЙ ЖИР

Рідина оральна

риб’ячий жир трісковий

oleum jecoris aselli

płyn do stosowania
doustnego

РИГЕВІДОН

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
левоноргестрел

ethinylestradiol +
levonorgestrel

tabletki powlekane

РИЗЕНДРОС® 35

Таблетки, вкриті оболонкою ризедронат натрію

risedronate sodium

tabletki powlekane

РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

tabletki

РИМАНТАДИНУ
ГІДРОХЛОРИД

Кристалічний порошок
(субстанція)

римантадину гідрохлорид rimantadine
hydrochloride

proszek krystaliczny

РИНАЗОЛІН®

Краплі назальні

оксиметазолін

oxymetazoline

krople do nosa

РИНАЗОЛІН®

Спрей назальний

оксиметазолін

oxymetazoline

spray do nosa

РИНЗА®

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

preparat złożony
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РИНЗА® ХОТСИП З
ВІТАМІНОМ С ЗІ СМАКОМ
АПЕЛЬСИНА

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
proszek do
кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol przygotowania roztworu
фенірамін + фенілефрин + pheniramine +
doustnego
phenylephrine

РИНЗА® ХОТСИП З
ВІТАМІНОМ С ЗІ СМАКОМ
ЛИМОНА

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
proszek do
кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol przygotowania roztworu
фенірамін + фенілефрин + pheniramine +
doustnego
phenylephrine

РИНЗА® ХОТСИП З
ВІТАМІНОМ С ЗІ СМАКОМ
ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
proszek do
кофеїн + парацетамол + caffeine + paracetamol przygotowania roztworu
фенірамін + фенілефрин + pheniramine +
doustnego
phenylephrine

РИНИТ®

Таблетки, вкриті оболонкою ранітидин

ranitidine

tabletki powlekane

РИНОФЛУІМУЦИЛ

Спрей назальний

preparat złożony

preparat złożony

spray do nosa

РИСПАКСОЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РИСПЕРИДОН

Порошок (субстанція)

рисперидон

risperidone

proszek

РИСПЕРОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РИСПЕТРИЛ

Таблетки, вкриті оболонкою рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РИСПОЛЕПТ КОНСТА®

Порошок та розчинник
для суспензії для ін’єкцій
пролонгованої дії

рисперидон

risperidone

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań
o przedłużonym
uwalnianiu

РИСПОЛЕПТ®

Розчин оральний

рисперидон

risperidone

roztwór doustny

РИСПОЛЕПТ®

Таблетки, вкриті оболонкою рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РИСПОЛЕПТ® КВІКЛЕТ

Таблетки, що диспергуються рисперидон
в ротовій порожнині

risperidone

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

РИССЕТ®

Розчин оральний

рисперидон

risperidone

roztwór doustny

РИССЕТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РИТМОКОР®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

РИТМОКОР®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

РИТМОНОРМ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

пропафенону гідрохлорид propafenone
hydrochloride

tabletki powlekane

РИФАБУТИН

Капсули

рифабутин

rifabutin

kapsułki

РИФАМПІЦИН

Капсули

рифампіцин

rifampicin

kapsułki

РИФАМПІЦИН

Порошок (субстанція)

рифампіцин

rifampicin

proszek

РИФАМПІЦИН+ ІЗОНІАЗИД

Таблетки, вкриті оболонкою ізоніазид + рифампіцин

isoniazid + rifampicin

tabletki powlekane

РИФАМПІЦИН+ІЗОНІАЗИД+ Таблетки, вкриті оболонкою етамбутол + ізоніазид + ethambutol + isoniazid tabletki powlekane
ПІРАЗИНАМІД+ЕТАМБУТОЛУ
піразинамід + рифампіцин+ pyrazinamide +
ГІДРОХЛОРИД
rifampicin
РИФАПЕКС

Таблетки, вкриті оболонкою рифапентин

rifapentine

tabletki powlekane

РИЦИНОВА ОЛІЯ

Олія

рицинова олія

oleum rimini

olej

РИЦИНОВА ОЛІЯ

Олія оральна

рицинова олія

oleum rimini

olej do stosowania
doustnego

РІАБАЛ

Сироп

прифінію бромід

prifinium bromide

syrop

РІЗАМІГРЕН

Таблетки

ризатриптан

rizatriptan

tabletki

РІЛЕПТИД®

Таблетки, вкриті оболонкою рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

РІЛУТЕК®

Таблетки, вкриті оболонкою рилузол

riluzole

tabletki powlekane

РІНАЗАЛ®

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

РІНГЕРА РОЗЧИН

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów
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РІНГЕРА-ЛОККА РОЗЧИН

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + глюкоза calcium chloride +
+ калію хлорид + натрію glucose + potassium
бікарбонат
chloride + sodium
bicarbonate

roztwór do wlewów

РОАККУТАН®

Капсули

ізотретиноїн

isotretinoin

kapsułki

РОВАМІЦИН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

спіраміцин

spiramycin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РОВАМІЦИН®

Таблетки, вкриті оболонкою спіраміцин

spiramycin

tabletki powlekane

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

РОДІОЛИ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ Екстракт рідкий

Substacja czynna

Postać

РОЗАКОМ

Краплі очні

дорзоламід + тимолол

dorzolamide + timolol

krople do oczu

РОЗАМЕТ®

Крем

метронідазол

metronidazole

krem

РОЗАРТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОЗВАТОР

Таблетки, вкриті оболонкою розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОЗТИРАН

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

РОЗТОРОПШІ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

РОЗУВАСТАТИН КРКА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОЗУСТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

ментол + метилвалерат

menthol + menthyl
valerate

roztwór

electrolytes

roztwór do wlewów

РОЗЧИН МЕНТОЛУ В
Розчин
МЕНТИЛОВОМУ ЕФІРІ
КИСЛОТИ ІЗОВАЛЕРІАНОВОЇ
РОЗЧИН РІНГЕРА

Розчин для інфузій

електроліти

РОЗЧИН РІНГЕРА-ЛОККА

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + глюкоза calcium chloride +
+ калію хлорид + натрію glucose + potassium
бікарбонат + натрію
chloride + sodium
хлорид
bicarbonate + sodium
chloride

roztwór do wlewów

РОЗЧИН РІНГЕР-ЛАКТАТНИЙ Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

РОКОТ ТІАМІНУ МОНОНІТРАТ Порошок (субстанція)
33 1/3 %

тіамін

thiamine

proszek

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОКСЕРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

РОКСИЛІД®

Таблетки, вкриті оболонкою рокситроміцин

roxithromycin

tabletki powlekane

РОКСИТРОМІЦИН

Порошок (субстанція)

рокситроміцин

roxithromycin

proszek

РОЛІНОЗ

Краплі оральні

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride krople doustne

РОМАЗИК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОМАШКИ КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

РОМЕСТІН® 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОМЕСТІН® 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОМЕСТІН® 5

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОНЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

меропенем

meropenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć
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РОПІНІРОЛ ОРІОН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ропінірол

ropinirole

tabletki powlekane

РОСУКОР 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОСУКОР 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОТАРИКС™/
ROTARIX™ ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Суспензія оральна

вакцина для профілактики rotavirus vaccine
ротавірусної інфекції
(жива)

zawiesina doustna

РОТАЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РОТОКАН

Екстракт рідкий

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

РОТОКАН

Рідина

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

РОФАСТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

розувастатин

rosuvastatin

tabletki powlekane

РОЦЕФІН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РУМІД ФАРМЮНІОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РУМІКСОН ФАРМЮНІОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

РУТАЦИД

Таблетки жувальні

гідротальцит

hydrotalcite

tabletki do żucia

РУТЕС

Супозиторії ректальні

preparat złożony

preparat złożony

czopki doodbytnicze

Р-ЦИН

Капсули

рифампіцин

rifampicin

kapsułki

РЯТІВНИК®

Крем

хлоргексидин +
декспантенол

chlorhexidine +
dexpanthenol

krem

САГЕНІТ

Таблетки

мезодіетілетілендібензолс mesodiethylethylen
ульфонат
dibenzosulfonate

tabletki

САДІФІТ

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

САЙЗЕН®

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

соматотропін

somatropin

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

САЙЗЕН® 8 МГ КЛІК.ІЗІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

соматотропін

somatropin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

САЛАЗОПІРИН EN-ТАБС

Таблетки вкриті оболонкою, сульфасалазин
кишковорозчинні

sulfasalazine

tabletki powlekane,
dojelitowe

САЛІН

Спрей назальний

натрію хлорид

sodium chloride

spray do nosa

САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Розчин для зовнішнього
застосування

саліцилова кислота

salicylic acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

САЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Розчин нашкірний

саліцилова кислота

salicylic acid

roztwór do stosowania
na skórę

САЛІЦИЛОВА МАЗЬ

Мазь

саліцилова кислота

salicylic acid

maść

САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ
РОЗЧИН СПИРТОВИЙ

Розчин для зовнішнього
застосування

саліцилова кислота

salicylic acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

САЛІЦИЛОВО-ЦИНКОВА
ПАСТА

Паста

preparat złożony

preparat złożony

pasta

САЛМОТЕК

Сироп

preparat złożony

preparat złożony

syrop
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САЛОФАЛЬК

Гранули гастрорезистентні
пролонгованої дії

месалазин

mesalazine

granulat dojelitowy
o przedłużonym
uwalnianiu

САЛОФАЛЬК

Супозиторії ректальні

месалазин

mesalazine

czopki doodbytnicze

САЛОФАЛЬК

Суспензія ректальна

месалазин

mesalazine

zawiesina doodbytnicza

САЛОФАЛЬК

Таблетки вкриті оболонкою, месалазин
кишковорозчинні

mesalazine

tabletki powlekane,
dojelitowe

САЛЬБРОКСОЛ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

САЛЬБУТАМОЛ

Аерозоль для інгаляцій
дозований

сальбутамол

salbutamol

aerozol do inhalacji,
dawkowany

САЛЬБУТАМОЛ-ІНТЕЛІ

Інгаляція під тиском,
суспензія

сальбутамол

salbutamol

inhalacja pod
ciśnieniem, zawiesina

САЛЬБУТАМОЛУ СУЛЬФАТ

Кристалічний порошок
(субстанція)

сальбутамол

salbutamol

proszek krystaliczny

САНГВІРІТРИН

Розчин для зовнішнього
застосування

сангвірітрин

sanguiritrin

roztwór do stosowania
zewnętrznego

САНДІМУН

Концентрат для приготування циклоспорин
розчину для інфузій

ciclosporin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

САНДІМУН НЕОРАЛ®

Капсули м`які

циклоспорин

ciclosporin

kapsułki miękkie

САНДІМУН НЕОРАЛ®

Розчин оральний

циклоспорин

ciclosporin

roztwór doustny

САНДОСТАТИН®

Розчин для ін’єкцій

октреотид

octreotide

roztwór do wstrzykiwań

САНДОСТАТИН® ЛАР

Мікросфери для суспензії для октреотид
ін’єкцій

octreotide

mikrosfery do
sporządzania zawiesiny
do wstrzykiwań

САНОРИН

Краплі назальні

нафазоліну нітрат

naphazoline nitrate

krople do nosa

САНОРИН

Спрей назальний

нафазоліну нітрат

naphazoline nitrate

spray do nosa

САНОРИН-АНАЛЕРГІН

Краплі назальні

preparat złożony

preparat złożony

krople do nosa

САНТЕКВІН®

Супозиторії вагінальні

еконазол

econazole

gałki dopochwowe

САРОТЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

амітриптилін

amitriptyline

tabletki powlekane

СЕБІВО

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

телбівудин

telbivudine

tabletki powlekane

СЕБІДИН ПЛЮС™

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

СЕБІДИН™

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

СЕВОРАН

Рідина для інгаляцій

севофлуран

sevoflurane

płyn do inhalacji

СЕДАВІТ®

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

СЕДАВІТ®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg gęsty

caffeine + metamizole + tabletki
thiamine

СЕДАВІТ® ЕКСТРАКТ ГУСТИЙ Екстракт густий (субстанція)
СЕДАЛГІН ПЛЮС

Таблетки

кофеїн + метамізол +
тіамін

СЕДАЛГІН-НЕО®

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
caffeine + codeine
метамізол + парацетамол + metamizole +
+ фенобарбітал
paracetamol +
phenobarbital

tabletki

СЕДАЛ-М®

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium +
phenobarbital

tabletki

СЕДАСЕН ФОРТЕ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

СЕДАФІТОН®

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

СЕДАФІТОН® ФОРТЕ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

СЕДОФЛОР®

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki
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СЕДОФЛОР®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

СЕКРЕПАТ ФОРТЕ

Суспензія оральна

мінерали

minerals

zawiesina doustna

СЕКРЕПАТ ФОРТЕ

Таблетки жувальні

мінерали

minerals

tabletki do żucia

СЕЛЕНАЗА®

Розчин для ін’єкцій

натрію селеніт

sodium selenite

roztwór do wstrzykiwań

СЕЛЕНАЗА®

Розчин оральний

натрію селеніт

sodium selenite

roztwór doustny

СЕЛЛСЕПТ®

Капсули

мофетилу мікофенолат

mycophenolate mofetil

kapsułki

СЕЛОФЕН

Капсули

залеплон

zaleplon

kapsułki

СЕМЛОПІН®

Таблетки

амлодипін

amlodipine

tabletki

СЕНАДЕ®

Таблетки

сени глікозиди

senna glycosides

tabletki

СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

сени глікозиди

senna glycosides

tabletki

СЕНИ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

СЕНТОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

СЕПТАЛОР®

Таблетки для застосування
у ротовій порожнині

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do stosowania
w jamie ustnej

СЕПТАНЕСТ З АДРЕНАЛІНОМ
1/100 000

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

СЕПТАНЕСТ З АДРЕНАЛІНОМ
1/200 000

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

СЕПТЕФРИЛ

Таблетки

декаметоксин

decamethoxine

tabletki

СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ

Таблетки

декаметоксин

decamethoxine

tabletki

СЕПТИЛ

Розчин для зовнішнього
застосування

етанол

ethanol

roztwór do stosowania
zewnętrznego

СЕПТИЛ ПЛЮС

Розчин

етанол

ethanol

roztwór

СЕПТОЛ

Розчин

етанол

ethanol

roztwór

СЕПТОЛЕТЕ® Д ЗІ СМАКОМ
МЕНТОЛУ

Пастилки

бензалконію хлорид

benzalkonium chloride

pastylki

СЕПТОЛЕТЕ® ЗІ СМАКОМ
ЛИМОНА

Пастилки

цетилпіридинію хлорид

cetylpyridinium chloride pastylki

СЕПТОЛЕТЕ® ЗІ СМАКОМ
МЕНТОЛУ

Пастилки

бензалконію хлорид

benzalkonium chloride

СЕПТОЛЕТЕ® ЗІ СМАКОМ
ЧЕРЕШНІ

Пастилки

цетилпіридинію хлорид

cetylpyridinium chloride pastylki

СЕПТОЛЕТЕ® ЗІ СМАКОМ
ЯБЛУКА

Пастилки

цетилпіридинію хлорид

cetylpyridinium chloride pastylki

СЕПТОЛЕТЕ® ПЛЮС

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

СЕПТОЛЕТЕ® ПЛЮС МЕНТОЛ Пастилки

preparat złożony

pastylki

preparat złożony

spray do jamy ustnej

preparat złożony

pastylki

СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ

Спрей для ротової порожнинибензидамін +
цетилпіридинію хлорид

benzydamine +
spray do jamy ustnej
cetylpyridinium chloride

СЕРДОЛЕКТ

Таблетки, вкриті оболонкою сертиндол

sertindole

tabletki powlekane

СЕРЕВЕНТ™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

сальметерол

salmeterol

aerozol do inhalacji,
dawkowany

СЕРЕТИД™ ДИСКУС™

Порошок для інгаляцій

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + proszek do inhalacji
сальметерол
salmeterol

СЕРЕТИД™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + aerozol do inhalacji,
сальметерол
salmeterol
dawkowany

СЕРМІОН®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

ніцерголін

nicergoline

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СЕРМІОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ніцерголін

nicergoline

tabletki powlekane
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СЕРМІОН®

Таблетки, вкриті цукровою
оболонкою

ніцерголін

nicergoline

tabletki powlekane

СЕРОКВЕЛЬ XR

Таблетки вкриті плівковою кветіапін
оболонкою, пролонгованої дії

quetiapine

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

СЕРОКС

Таблетки вкриті оболонкою, серратіопептидаза
кишковорозчинні

serratiopeptidase

tabletki powlekane,
dojelitowe

СЕРОФЛО-125

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + aerozol do inhalacji,
сальметерол
salmeterol
dawkowany

СЕРОФЛО-250

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + aerozol do inhalacji,
сальметерол
salmeterol
dawkowany

СЕРОФЛО-50

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат + fluticasone propionate + aerozol do inhalacji,
сальметерол
salmeterol
dawkowany

СЕРРАТА®

Таблетки вкриті оболонкою, серрапептаза
кишковорозчинні

serrapeptase

tabletki powlekane,
dojelitowe

СЕРТИКАН

Таблетки

everolimus

tabletki

СЕРТРАЛОФТ 100

Таблетки, вкриті оболонкою сертралін

sertraline

tabletki powlekane

СЕРТРАЛОФТ 25

Таблетки, вкриті оболонкою сертралін

sertraline

tabletki powlekane

СЕРТРАЛОФТ 50

Таблетки, вкриті оболонкою сертралін

sertraline

tabletki powlekane

СЕТЕГИС®

Таблетки

теразозин

terazosin

tabletki

СИБАЗОН

Розчин для ін’єкцій

діазепам

diazepam

roztwór do wstrzykiwań

СИБАЗОН

Таблетки

діазепам

diazepam

tabletki

СИБАЗОН® ІС

Таблетки

діазепам

diazepam

tabletki

СИБРІ БРИЗХАЙЛЕР

Порошок для інгаляцій

глікопіронію бромід

glycopyrronium bromide proszek do inhalacji

СИБУТІН

Таблетки

оксибутинін

oxybutynin

tabletki

СИДНОФАРМ

Таблетки

молсидомін

molsidomine

tabletki

СИЛДЕНАФІЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СИЛДЕНАФІЛ 50 АНАНТА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СИЛДЕНАФІЛУ ЦИТРАТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СИЛДОКАД

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СИЛІБОР

Порошок (субстанція)

силімарин

silymarin

proszek

СИЛІБОР 35

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силімарин

silymarin

tabletki powlekane

СИЛІБОР МАКС

Капсули

силімарин

silymarin

kapsułki

СИЛІБОР ФОРТЕ

Капсули

силімарин

silymarin

kapsułki

СИЛІМАРИН

Порошок (субстанція)

силімарин

silymarin

proszek

СИЛІМАРОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою силімарин

silymarin

tabletki powlekane

СИЛУЕТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дієногест + етиніл
естрадіолу

dienogest +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

СИМБІКОРТ ТУРБУХАЛЕР

Порошок для інгаляцій

будесонід + формотерол budesonide + formoterol proszek do inhalacji

СИМВАСТАТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

СИМВАСТАТИН-ЗЕНТІВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

СИМВАТИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

симвастатин

simvastatin

tabletki powlekane

СИМДАКС

Концентрат для приготування левосимендан
розчину для інфузій

levosimendan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

еверолімус
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СИНАФЛАН

Мазь

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

maść

СИНАФЛАНУ МАЗЬ

Мазь

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

maść

СИНАФЛАН-ФІТОФАРМ

Мазь

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

maść

СИНГЛОН®

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

СИНГЛОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

СИНГУЛЯР®

Гранули

монтелукаст

montelukast

granulat

СИНГУЛЯР®

Таблетки жувальні

монтелукаст

montelukast

tabletki do żucia

СИНГУЛЯР®

Таблетки, вкриті оболонкою монтелукаст

montelukast

tabletki powlekane

СИНЕКОД

Краплі оральні

бутамірат

butamirate

krople doustne

СИНЕКОД

Сироп

бутамірат

butamirate

syrop

СИНЕРПЕН

Порошок для розчину для
інфузій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

СИНЕСТРОЛ-БІОФАРМА

Розчин для ін’єкцій олійний гексестрол

hexestrol

roztwór do wstrzykiwań
olejowy

СИНКУМАР

Таблетки

аценокумарол

acenocoumarol

tabletki

СИНТОМІЦИН

Лінімент

хлорамфенікол

chloramphenicol

mazidło

СИНТОМІЦИН

Супозиторії вагінальні

хлорамфенікол

chloramphenicol

gałki dopochwowe

СИНУПРЕТ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

СИНУПРЕТ®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

СИНУПРЕТ®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

СИНУПРЕТ® ЕКСТРАКТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

СИНУПРЕТ® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

СИНУФОРТЕ®

Порошок ліофілізований для preparat ziołowy
розчину для інтраназального
застосування

preparat ziołowy

proszek liofilizowany
do sporządzania
roztworu do stosowania
donosowego

СИНФЛОРИКС™ ВАКЦИНА Суспензія для ін’єкцій
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
(ПОЛІСАХАРИДНИЙ
АНТИГЕН) ТА НЕТИПОВАНОЇ
ГЕМОФІЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ,
КОН’ЮГОВАНА, АДСОРБОВАНА

вакцина для профілактики pneumococcal
пневмококової інфекції, conjugated vaccine,
полісахаридна,
10-valent
кон’югована, 10-валентна

zawiesina do
wstrzykiwań

СИРДАЛУД®

Таблетки

тизанідин

tizanidine

tabletki

СИРОП ВІД КАШЛЮ ДР.
ТАЙССА

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

СІАЛІС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тадалафіл

tadalafil

tabletki powlekane

СІГАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

СІГРА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СІЗОДОН 2

Таблетки, вкриті оболонкою рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

СІЗОДОН 4

Таблетки, вкриті оболонкою рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

СІКАПОС

Гель очний

карбомер

carbomer

żel do oczu

СІКАПРОТЕКТ

Краплі очні

декспантенол

dexpanthenol

krople do oczu

СІЛЕСТ®

Таблетки

етиніл естрадіолу +
норгестимат

ethinylestradiol +
norgestimate

tabletki

СІНДЖАРДІ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

емпагліфлозин +
метформін

empagliflozin +
metformin

tabletki powlekane
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СІОФОР® 1000

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

СІОФОР® 500

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

СІОФОР® 850

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін

metformin

tabletki powlekane

СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

Мазь

сірка

sulfur

maść

мепівакаїн

mepivacaine

roztwór do wstrzykiwań

СКАНДОНЕСТ 3 % ПРОСТИЙ Розчин для ін’єкцій
СКИПИДАРНА МАЗЬ

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

СКІН КАП

Аерозоль

цинку піритіон

pyrithione zinc

aerozol

СКІН-КАП

Крем

цинку піритіон

pyrithione zinc

krem

СКІН-КАП

Шампунь

цинку піритіон

pyrithione zinc

szampon

СКЛЕРОВЕЙН

Розчин для ін’єкцій

полідоканол

polidocanol

roztwór do wstrzykiwań

СКЛОВИДНЕ ТІЛО

Розчин для ін’єкцій

склоподібне тіло

corpus vitreum

roztwór do wstrzykiwań

СКОПРИЛ ПЛЮС®

Таблетки

гідрохлортіазид +
лізиноприл

hydrochlorothiazide +
lisinopril

tabletki

СКОПРИЛ®

Таблетки

лізиноприл

lisinopril

tabletki

діосмектит

diosmectite

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

СМЕКТА® АПЕЛЬСИН-ВАНІЛЬ Порошок для оральної
суспензії
СМОФЛІПІД 20 %

Емульсія для інфузій

жирова емульсія

fat emulsions

emulsja do wlewów

СОВАЛДІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

софосбувір

sofosbuvir

tabletki powlekane

СОДІОФОЛІН

Розчин для ін’єкцій та інфузій натрію фолінат

sodium folinate

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

СОЙФЕМ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

СОЛЕДУМ

Гастрорезистентні капсули
м’які

цинеол

cineole

kapsułki dojelitowe
miękkie

СОЛЕДУМ ФОРТЕ

Гастрорезистентні капсули
м’які

цинеол

cineole

kapsułki dojelitowe
miękkie

СОЛЕРОН 100

Таблетки

амісульприд

amisulpride

tabletki

СОЛЕРОН 200

Таблетки

амісульприд

amisulpride

tabletki

СОЛІАН®

Розчин для перорального
застосування

амісульприд

amisulpride

roztwór do stosowania
doustnego

СОЛІАН® 200 МГ

Таблетки

амісульприд

amisulpride

tabletki

СОЛІЗИМ ФОРТЕ

Таблетки вкриті оболонкою, ліпаза мікробіологічна
кишковорозчинні

microbiological lipase

tabletki powlekane,
dojelitowe

СОЛІЗИМ®

Таблетки вкриті оболонкою, ліпаза мікробіологічна
кишковорозчинні

microbiological lipase

tabletki powlekane,
dojelitowe

СОЛКОДЕРМ

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

СОЛОДКИ КОРЕНІ

Корені (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

korzeń

СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

СОЛОДКИ КОРІНЬ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

СОЛПАДЕЇН®

Капсули

кофеїн + кодеїн +
парацетамол

caffeine + codeine +
paracetamol

kapsułki

СОЛПАДЕЇН®

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
парацетамол

caffeine + codeine +
paracetamol

tabletki

СОЛПАДЕЇН®

Таблетки розчинні

кофеїн + кодеїн +
парацетамол

caffeine + codeine +
paracetamol

tabletki rozpuszczalne
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СОЛУ-КОРТЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

гідрокортизон

hydrocortisone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СОЛУ-КОРТЕФ

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

гідрокортизон

hydrocortisone

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

СОЛУ-МЕДРОЛ

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

метилпреднізолон

methylprednisolone

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

СОЛЮСЕПТОЛ®

Сироп

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

syrop

СОМАЗИНА®

Розчин для ін’єкцій

цитиколін

citicoline

roztwór do wstrzykiwań

СОМАЗИНА®

Розчин для перорального
застосування

цитиколін

citicoline

roztwór do stosowania
doustnego

СОМАЗИНА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цитиколін

citicoline

tabletki powlekane

СОМАТУЛІН 30 МГ

Порошок (субстанція)

ланреотид

lanreotide

proszek

СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ
120 МГ

Розчин для ін’єкцій
ланреотид
пролонгованого вивільнення

lanreotide

roztwór do wstrzykiwań
o przedłużonym
uwalnianiu

СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ
60 МГ

Розчин для ін’єкцій
ланреотид
пролонгованого вивільнення

lanreotide

roztwór do wstrzykiwań
o przedłużonym
uwalnianiu

СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ
90 МГ

Розчин для ін’єкцій
ланреотид
пролонгованого вивільнення

lanreotide

roztwór do wstrzykiwań
o przedłużonym
uwalnianiu

СОМІЛАЗА®

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

СОМНОЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

zopiclone

tabletki powlekane

СОНАПАКС® 10 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою тіоридазин

thioridazine

tabletki powlekane

СОНАПАКС® 25 МГ

Таблетки, вкриті оболонкою тіоридазин

thioridazine

tabletki powlekane

СОНДОКС®

Таблетки

доксиламін

doxylamine

tabletki

СОНМІЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

доксиламін

doxylamine

tabletki powlekane

СОННАТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зопіклон

zopiclone

tabletki powlekane

СОНОВАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

зопіклон

zopiclone

tabletki powlekane

СОРБІЛАКТ®

Розчин для інфузій

кальцію хлорид + магнію
хлорид + калію хлорид +
натрію хлорид + натрію
лактат

calcium chloride +
magnesium chloride
+ potassium chloride
+ sodium chloride +
sodium lactate

roztwór do wlewów

СОРБІТОЛ

Порошок (субстанція)

сорбітол

sorbitol

proszek

СОРБІФЕР ДУРУЛЕС

Таблетки, вкриті оболонкою аскорбінова кислота + iron ascorbic acid + iron (II) tabletki powlekane
з модифікованим
(ii) sulfate
sulfate
o zmodyfikowanym
вивільненням
uwalnianiu

СОРИТМІК

Таблетки

соталолу гідрохлорид

sotalol hydrochloride

tabletki

СОРЦЕФ®

Гранули для оральної
суспензії

цефіксим

cefixime

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

СОРЦЕФ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефіксим

cefixime

tabletki powlekane

зопіклон
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СОСНИ БРУНЬКИ

Бруньки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pączki

СОТАЛОЛ САНДОЗ®

Таблетки

соталолу гідрохлорид

sotalol hydrochloride

tabletki

СОТАЛОЛУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

соталолу гідрохлорид

sotalol hydrochloride

proszek

СОФОРИ ЯПОНСЬКОЇ
НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

СОФРАДЕКС®

Краплі очні/вушні

дексаметазон +
dexamethasone +
krople do oczu i uszu
фраміцетин + граміцидин framycetin + gramicidin

СОФТЕНЗИФ

Таблетки пролонгованої дії

індапамід

СПАЗГО

Таблетки

dicyclomine hydrochloride + dicyclomine
парацетамол
hydrochloride +
paracetamol

СПАЗМАДОЛ

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

СПАЗМАЛГОН®

Розчин для ін’єкцій

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole roztwór do wstrzykiwań
пітофенон
+ pitofenon

СПАЗМАЛГОН®

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

СПАЗМІЛ-М

Таблетки

фенпіверин + метамізол + fenpiverine + metamizole tabletki
пітофенон
+ pitofenon

СПАЗМОБРЮ

Розчин для ін’єкцій

гіосцин

hyoscine

roztwór do wstrzykiwań

СПАЗМОБРЮ

Таблетки

гіосцин

hyoscine

tabletki

СПАЗМОМЕН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

отилонію бромід

otilonium bromide

tabletki powlekane

СПЕЦІАЛЬНЕ ДРАЖЕ МЕРЦ

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

СПИРТ КАМФОРНИЙ

Розчин для зовнішнього
застосування

камфора

camphor

roztwór do stosowania
zewnętrznego

СПИРТ КАМФОРНИЙ

Розчин нашкірний

камфора

camphor

roztwór do stosowania
na skórę

СПИРТ МУРАШИНИЙ

Розчин для зовнішнього
застосування

мурашина кислота

formic acid

roztwór do stosowania
zewnętrznego

СПІЗЕФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СПІРИВА®

Порошок для інгаляцій

тіотропію бромід

tiotropium bromide

proszek do inhalacji

СПІРИВА® РЕСПІМАТ®

Розчин для інгаляцій

тіотропію бромід

tiotropium bromide

roztwór do inhalacji

СПІРОНОЛАКТОН

Порошок (субстанція)

indapamide

tableki o przedłużonym
uwalnianiu
tabletki

спіронолактон

spironolactone

proszek

СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ® Таблетки

спіронолактон

spironolactone

tabletki

СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

спіронолактон

spironolactone

tabletki

СПІТОМІН®

Таблетки

буспірон

buspirone

tabletki

СПОРАГАЛ

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

СПОРАКСОЛ

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

СПОРИШУ ЗВИЧАЙНОГО
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

СПОРИШУ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

СПРЕГАЛЬ

Аерозоль для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

aerozol do stosowania
zewnętrznego

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ДР.ТАЙСС Спрей назальний
СТАБІЗОЛ®

Розчин для інфузій

гідроксиетилкрохмаль

hetastarch

roztwór do wlewów

СТАВУДИН

Капсули

ставудин

stavudine

kapsułki

СТАЛЕВО

Таблетки, вкриті оболонкою карбідопа + леводопа

carbidopa + levodopa

tabletki powlekane

СТАМЛО

Таблетки

amlodipine

tabletki

амлодипін
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СТАТЕЗІ 10/10

Таблетки, вкриті оболонкою аторвастатин + езетиміб

atorvastatin + ezetimibe tabletki powlekane

СТЕВІЇ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

СТЕЛАРА®

Розчин для ін’єкцій

устекінумаб

ustekinumab

roztwór do wstrzykiwań

СТЕНДРА

Таблетки

аванафіл

avanafil

tabletki

СТЕРИЛЛІУМ®

Розчин нашкірний

1-пропранолол +
1-propanol + 2-propanol roztwór do stosowania
2-пропранолол +
+ mecetronium
na skórę
мецетронію етилсульфат ethylsulfate

СТЕРОКОРТ®

Крем

метилпреднізолон

methylprednisolone

krem

СТЕРОФУНДИН ISO

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

СТИМОЛ®

Розчин оральний

цитрулін

citrulline

roztwór doustny

СТИМУЛОТОН®

Таблетки, вкриті оболонкою сертралін

sertraline

tabletki powlekane

СТИМУЛОТОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сертралін

sertraline

tabletki powlekane

СТИФІМОЛ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

СТІЛЛАТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

СТОМАТИДИН®

Розчин для ротової
порожнини

гексетидин

hexetidine

roztwór do jamy ustnej

СТОМАТОФІТ

Розчин для ротової
порожнини

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do jamy ustnej

СТОМАТОФІТ А

Розчин для ротової
порожнини

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do jamy ustnej

СТОПАНГІН

Спрей для ротової порожнинигексетидин

hexetidine

spray do jamy ustnej

СТОПЕРАН

Капсули тверді

loperamide

kapsułki twarde

СТОПКЛАСТАЛ

Концентрат для приготування памідронова кислота
розчину для інфузій

pamidronic acid

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

СТОПМІГРЕН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

суматриптан

sumatriptan

tabletki powlekane

СТОПРЕСС

Таблетки

периндоприл

perindopril

tabletki

СТОПТУСИН

Краплі оральні

бутамірат + гвайфенезин butamirate + guaifenesin krople doustne

СТОПТУСИН

Таблетки

бутамірат + гвайфенезин butamirate + guaifenesin tabletki

СТОПТУСИН ФІТО

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

СТОРВАС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

СТРАТТЕРА

Капсули

атомоксетин

atomoxetine

kapsułki

СТРЕЗАМ®

Капсули

етифоксин

etifoxine

kapsułki

СТРЕПСІЛС® БЕЗ ЦУКРУ, ЗІ
СМАКОМ ЛИМОНА

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

СТРЕПСІЛС® З ВІТАМІНОМ С Льодяники
ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

СТРЕПСІЛС® З МЕНТОЛОМ ТА Льодяники
ЕВКАЛІПТОМ

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

флурбіпрофен

flurbiprofen

lizaki

СТРЕПСІЛС® ОРИГІНАЛЬНИЙ Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

СТРЕПСІЛС® ПЛЮС

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

СТРЕПСІЛС® ПЛЮС

Спрей оромукозний

preparat złożony

preparat złożony

spray na błonę śluzową
jamy ustnej

СТРЕПСІЛС® З МЕДОМ ТА
ЛИМОНОМ

СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З
МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ

Льодяники

Substancja czynna /
Діюча речовина

лоперамід
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стрептокіназа

streptokinase

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

СТРЕПТОМІЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

стрептоміцин

streptomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СТРЕПТОЦИД

Лінімент

сульфаніламід

sulfanilamide

mazidło

СТРЕПТОЦИД

Мазь

сульфаніламід

sulfanilamide

maść

СТРЕПТОЦИД

Таблетки

сульфаніламід

sulfanilamide

tabletki

СТРЕПТОЦИД РОЗЧИННИЙ

Порошок (субстанція)

сульфаніламід

sulfanilamide

proszek

СТРЕПТОЦИД-ДАРНИЦЯ

Таблетки

сульфаніламід

sulfanilamide

tabletki

сульфаніламід

sulfanilamide

maść

карбоплатин

carboplatin

roztwór do wlewów

СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 % Мазь
СТРИКАРБ

Розчин для інфузій

СТРИНОТЕК

Концентрат для приготування іринотекан
розчину для інфузій

irinotecan

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

СТРІВЕРДІ® РЕСПІМАТ®

Розчин для інгаляцій

олодатерол

olodaterol

roztwór do inhalacji

стронцію (89sr) хлорид

strontium (89sr) chloride roztwór do wstrzykiwań

СТРОНЦІЮ ХЛОРИД 89SRCL2 Розчин для ін’єкцій
ПОЛАТОМ
СТРОФАНТИН К

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

СТРОФАНТИН-Г

Розчин для ін’єкцій

строфантин Г

g-strophanthin

roztwór do wstrzykiwań

СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

строфантин Г

g-strophanthin

roztwór do wstrzykiwań

СТРУКТУМ®

Капсули тверді

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

kapsułki twarde

СТУГЕРОН

Таблетки

цинаризин

cinnarizine

tabletki

СУДОКРЕМ

Крем для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

krem do stosowania
zewnętrznego

СУЛЬБАКТОМАКС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон + сульбактам ceftriaxone + sulbactam proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СУЛЬПЕРАЗОН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

СУЛЬПІРИД

Капсули тверді

сульпірид

sulpiride

kapsułki twarde

СУЛЬПІРИД

Таблетки

сульпірид

sulpiride

tabletki

СУЛЬПІРИД-ЗН

Розчин для ін’єкцій

сульпірид

sulpiride

roztwór do wstrzykiwań

СУЛЬФАДИМЕЗИН

Таблетки

сульфадимідин

sulfadimidine

tabletki

СУЛЬФАДИМЕТОКСИН

Таблетки

сульфадиметоксин

sulfadimethoxine

tabletki

СУЛЬФАДИМЕТОКСИНДАРНИЦЯ

Таблетки

сульфадиметоксин

sulfadimethoxine

tabletki

СУЛЬФАДИМЕТОКСИНЗДОРОВ’Я

Таблетки

сульфадиметоксин

sulfadimethoxine

tabletki

СУЛЬФАРГИН®

Мазь

срібла сульфадіазин

silver sulfadiazine

maść

СУЛЬФАСАЛАЗИН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

сульфасалазин

sulfasalazine

tabletki powlekane

СУЛЬФАСАЛАЗИН-ЕН

Таблетки кишковорозчинні

сульфасалазин

sulfasalazine

tabletki dojelitowe

СУЛЬФАТІАЗОЛ НАТРІЮ
ГЕКСАГІДРАТ

Порошок (субстанція)

сульфатіазол

sulfathiazole

proszek

СУЛЬФАЦЕТАМІД НАТРІЮ

Порошок (субстанція)

сульфацетамід

sulfacetamide

proszek

СУЛЬФАЦИЛ

Краплі очні

сульфацетамід

sulfacetamide

krople do oczu

СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ

Краплі очні

сульфацетамід

sulfacetamide

krople do oczu

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЮ

Краплі очні

сульфацетамід

sulfacetamide

krople do oczu
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СУЛЬФОКАМФОКАЇНДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

сульфокамфокаїн

sulfocamphocain

roztwór do wstrzykiwań

СУМАМЕД®

Капсули

азитроміцин

azithromycin

kapsułki

СУМАМЕД®

Порошок для оральної
суспензії

азитроміцин

azithromycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

СУМАМЕД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

СУМАМЕД® ФОРТЕ

Порошок для оральної
суспензії

азитроміцин

azithromycin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

СУМАМІГРЕН

Таблетки, вкриті оболонкою суматриптан

sumatriptan

tabletki powlekane

СУМЕТРОЛІМ®

Суспензія оральна

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

zawiesina doustna

СУМЕТРОЛІМ®

Таблетки

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

tabletki

СУМІШ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙ

Розчин

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór

СУПЕРВІГА 100

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СУПЕРВІГА 25

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СУПЕРВІГА 50

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

СУПЕРВІТ

Таблетки жувальні

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki do żucia

СУПОЗИТОРІЇ З ОЛІЄЮ
НАСІННЯ ГАРБУЗА

Супозиторії ректальні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

czopki doodbytnicze

СУПРАДИН®

Таблетки шипучі

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki musujące

СУПРАДИН®

Таблетки, вкриті оболонкою мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

СУПРАКС® СОЛЮТАБ®

Таблетки що диспергуються

цефіксим

cefixime

tabletki dyspergowalne

СУПРАСТИН®

Розчин для ін’єкцій

хлоропірамін

chloropyramine

roztwór do wstrzykiwań

СУПРАСТИН®

Таблетки

хлоропірамін

chloropyramine

tabletki

СУПРІЛЕКС®

Таблетки

ізоксуприн

isoxsuprine

tabletki

СУПРОСТИЛІН

Таблетки

хлоропірамін

chloropyramine

tabletki

СУСТАНОН®-250

Розчин для ін’єкцій

тестостерон

testosterone

roztwór do wstrzykiwań

СУТЕНТ

Капсули

сунітініб

sunitinib

kapsułki

вітамін А

retinol

proszek

холекальциферол

colecalciferol

proszek granulowany

токоферол

tocopherol

proszek

СУХИЙ ВІТАМІН А АЦЕТАТ 500 Порошок (субстанція)
СУХИЙ ВІТАМІН Д3 100
CWS/AM

Порошок гранульований

СУХИЙ ВІТАМІН Е 50 %, ТИП SD Порошок (субстанція)
ТАБЕКС®

Таблетки, вкриті оболонкою цитизин

ТАБЛЕТКИ ВІД ЗАХИТУВАННЯ Таблетки
ТА НУДОТИ

cytisine

tabletki powlekane

дименгідринат

dimenhydrinate

tabletki

ТАЗАЛОК™

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ТАЙВЕРБ™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лапатиніб

lapatinib

tabletki powlekane

ТАЙГЕРОН®

Таблетки, вкриті оболонкою левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ТАЙЛОЛФЕН® ХОТ

Порошок для орального
розчину

хлорфенаміну малеат
+ парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine maleate proszek do
+ paracetamol +
przygotowania roztworu
phenylephrine
doustnego

ТАКНІ

Капсули тверді

такролімус

tacrolimus

kapsułki twarde

ТАКСАВАЛ

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu
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ТАКС-О-БІД®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТАКСОТЕР®

Концентрат для приготування доцетаксел
розчину для інфузій

docetaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ТАКСТАМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТАЛЛІТОН®

Таблетки

карведилол

carvedilol

tabletki

ТАМІПУЛ®

Капсули

кофеїн + ібупрофен +
парацетамол

caffeine + ibuprofen +
paracetamol

kapsułki

ТАМІФЛЮ®

Капсули

озельтамівір

oseltamivir

kapsułki

ТАМІФЛЮ®

Порошок для оральної
суспензії

озельтамівір

oseltamivir

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ТАМОКСИФЕН „ЕБЕВЕ”

Таблетки

тамоксифен

tamoxifen

tabletki

ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

тамоксифен

tamoxifen

tabletki

ТАМСІН ФОРТЕ

Таблетки пролонгованої дії

тамсулозин

tamsulosin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ТАМСОЛ®

Капсули тверді
з модифікованим
вивільненням

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki twarde
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ТАНАКАН®

Розчин оральний

екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

roztwór doustny

ТАНАКАН®

Таблетки, вкриті оболонкою екстракт гінкго білоба

ginkgo biloba extract

tabletki powlekane

ТАНІЗ®

Капсули з модифікованим
вивільненням тверді

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

Льодяники

бензидамін

benzydamine

lizaki

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

Розчин для ротової
порожнини

бензидамін

benzydamine

roztwór do jamy ustnej

ТАНТУМ ВЕРДЕ®

Спрей для ротової порожнинибензидамін

benzydamine

spray do jamy ustnej

ТАНТУМ РОЗА®

Розчин вагінальний

бензидамін

benzydamine

roztwór do stosowania
dopochwowego

ТАНТУМ® РОЗА

Гранули для вагінального
розчину

бензидамін

benzydamine

granulat do
przygotowania roztworu
dopochwowego

ТАПАКЛЕТ™

Концентрат для приготування паклітаксел
розчину для інфузій

paclitaxel

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ТАРГОЦИД®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

teicoplanin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТАРДИФЕРОН

Таблетки, вкриті оболонкою, iron (ii) sulfate
пролонгованої дії

iron (II) sulfate

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ТАРКА®

Таблетки з модифікованим
вивільненням

трандолаприл +
верапамілу гідрохлорид

trandolapril + verapamil tabletki
hydrochloride
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ТАРЦЕВА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ерлотиніб

erlotinib

tabletki powlekane

ТАСИГНА

Капсули тверді

нілотиніб

nilotinib

kapsułki twarde

ТАУРИН

Порошок (субстанція)

таурин

taurine

proszek

ТАУФОН

Краплі очні

таурин

taurine

krople do oczu

тейкопланін
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ТАУФОН-ДАРНИЦЯ

Краплі очні

таурин

taurine

krople do oczu

ТАФЕН® НАЗАЛЬ

Спрей назальний

будесонід

budesonide

spray do nosa

ТАФЛОТАН®

Краплі очні

тафлупрост

tafluprost

krople do oczu

ТАХОКОМБ

Пластина, вкрита оболонкою preparat złożony

preparat złożony

opatrunek

preparat złożony

preparat złożony

zawiesina do
wstrzykiwań

ТВІНРИКС™/TWINRIX™
Суспензія для ін’єкцій
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ГЕПАТИТІВ А (ІНАКТИВОВАНА) І
В (АДСОРБОВАНА)
ТЕБАНТИН®

Капсули

габапентин

gabapentin

kapsułki

ТЕБРИС

Розчин для інфузій

гатифлоксацин

gatifloxacin

roztwór do wlewów

ТЕБРИС

Таблетки, вкриті оболонкою гатифлоксацин

gatifloxacin

tabletki powlekane

ТЕВАГРАСТИМ

Розчин для ін’єкцій та інфузій філграстим

filgrastim

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

ТЕВАЛОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

моксифлоксацин

moxifloxacin

tabletki powlekane

ТЕВЕТЕН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

епросартан

eprosartan

tabletki powlekane

ТЕГРЕТОЛ®

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

ТЕЙКОПЛАНІН-ФАРМЕКС

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тейкопланін

teicoplanin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТЕЙСУНО

Капсули тверді

тегафур + урацил

tegafur + uracil

kapsułki twarde

ТЕКСАМЕН-Л™

Порошок ліофілізований для теноксикам
розчину для ін’єкцій

tenoxicam

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ТЕКТА КОНТРОЛ®

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

ТЕЛЗІР ™

Суспензія оральна

фосампренавір

fosamprenavir

zawiesina doustna

ТЕЛЗІР™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фосампренавір

fosamprenavir

tabletki powlekane

ТЕЛМІСАРТАН-ТЕВА

Таблетки

телмісартан

telmisartan

tabletki

ТЕЛСАРТАН

Таблетки

телмісартан

telmisartan

tabletki

ТЕЛСАРТАН - Н

Таблетки

гідрохлортіазид +
телмісартан

hydrochlorothiazide +
telmisartan

tabletki

ТЕЛЬМІСТА®

Таблетки

телмісартан

telmisartan

tabletki

ТЕМОДАЛ®

Капсули

темозоломід

temozolomide

kapsułki

ТЕМОДАЛ®

Порошок для розчину для
інфузій

темозоломід

temozolomide

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТЕМПАЛГІН®

Таблетки, вкриті оболонкою метамізол натрію +
темпідон

metamizole sodium +
tempidon

tabletki powlekane

ТЕНАКСУМ®

Таблетки

рілменідин

rilmenidine

tabletki

ТЕНВІР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тенофовіру дизопроксил tenofovir disoproxil

tabletki powlekane

ТЕНОЛОЛ™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

атенолол

atenolol

tabletki powlekane

ТЕНОРІК™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

атенолол + хлорталідон

atenolol + chlortalidone tabletki powlekane

ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ Таблетки, вкриті плівковою
ФУМАРАТ
оболонкою

тенофовіру дизопроксил tenofovir disoproxil

tabletki powlekane

ТЕНОЧЕК®

Таблетки

амлодипін + атенолол

amlodipine + atenolol

tabletki

ТЕОБОН-ДИТІОМІКОЦИД

Мазь

теобон-дітіомікоцід

theobonum
‑ditiomycocidum

maść
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ТЕОБОН-ДИТІОМІКОЦИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

теобон-дітіомікоцід

theobonum
‑ditiomycocidum

proszek krystaliczny

ТЕОБРОМІН

Порошок (субстанція)

теобромін

theobrominum

proszek

ТЕОПЕК

Таблетки пролонгованої дії

теофілін

theophylline

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ТЕОТАРД

Капсули пролонгованої дії

теофілін

theophylline

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu

ТЕОТАРД

Таблетки пролонгованої дії

теофілін

theophylline

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ТЕОФЕДРИН ІС®

Таблетки

кофеїн + ефедрин
caffeine + ephedrine
+ парацетамол +
+ paracetamol +
фенобарбітал + теофілін phenobarbital +
theophylline

tabletki

ТЕОФІЛІН БЕЗВОДНИЙ

Порошок (субстанція)

теофілін

theophylline

proszek

ТЕРАФЛЕКС АДВАНС®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ТЕРАФЛЕКС®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ТЕРАФЛЮ

Порошок для орального
розчину

парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ТЕРАФЛЮ ВІД ГРИПУ ТА
ЗАСТУДИ ЕКСТРА

Порошок для орального
розчину

парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ТЕРАФЛЮ ВІД ГРИПУ ТА
ЗАСТУДИ ЗІ СМАКОМ
ЛИМОНА

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ТЕРАФЛЮ ЕКСТРА ЗІ СМАКОМ Порошок для орального
ЛИМОНА
розчину

парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ТЕРАФЛЮ ЛАР

Льодяники

preparat złożony

preparat złożony

lizaki

ТЕРАФЛЮ ЛАР

Спрей для ротової порожниниpreparat złożony

preparat złożony

spray do jamy ustnej

ТЕРБІЗИЛ

Крем

тербінафін

terbinafine

krem

ТЕРБІЗИЛ

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ТЕРБІНАФІН

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ТЕРБІНАФІН-КВ

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ТЕРБІНАФІНУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

тербінафін

terbinafine

proszek

ТЕРЖИНАН

Таблетки вагінальні

preparat złożony

preparat złożony

tabletki dopochwowe

ТЕРІЗ

Капсули

теризидон

terizidone

kapsułki

ТЕРКОДИН

Таблетки

кодеїн + натрію бікарбонатcodeine + sodium
+ терпінгідрат
bicarbonate + terpine
hydrate

tabletki

ТЕРМОПТУСС

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ТЕРПІНГІДРАТ

Кристали або порошок
(субстанція)

терпінгідрат

terpine hydrate

kryształy lub proszek

ТЕРЦЕФ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТЕСТІС КОМПОЗИТУМ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ

Розчин для ін’єкцій

тестостерон

testosterone

roztwór do wstrzykiwań
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ТЕТРАКСИМ Вакцина для
Суспензія для ін’єкцій
профілактики дифтерії,
правця, кашлюку
(ацелюлярний компонент) та
поліомієліту адсорбована,
інактивована, рідка

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

дифтерійний токсоїд +
вакцина проти кашлюка
(ацелюлярна) + вакцина
проти <I>poliomyelitis</
I> (інактивована) +
правцевий токсоїд

diphtheria toxoid
zawiesina do
+ pertussis vaccine
wstrzykiwań
(acellular) + poliomyelitis
vaccine (inactivated) +
tetanus toxoid

ТЕТРАЛГИН®

Таблетки

кофеїн + кодеїн +
метамізол натрію +
фенобарбітал

caffeine + codeine +
metamizole sodium +
phenobarbital

tabletki

ТЕТРАМОЛ

Капсули

кофеїн + ібупрофен +
парацетамол

caffeine + ibuprofen +
paracetamol

kapsułki

ТЕТРАСПАН 10 %

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ТЕТРАСПАН 6 %

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ТЕТРАЦИКЛІН

Мазь

тетрациклін

tetracycline

maść

ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД Таблетки, вкриті оболонкою тетрациклін

tetracycline

tabletki powlekane

ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИД Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тетрациклін

tetracycline

tabletki powlekane

ТЕТУРАМ

Таблетки

дисульфірам

disulfiram

tabletki

ТИГОФАСТ-120

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фексофенадин

fexofenadine

tabletki powlekane

ТИГОФАСТ-180

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фексофенадин

fexofenadine

tabletki powlekane

тизанідин

tizanidine

proszek krystaliczny

ТИЗАНІДИНУ ГІДРОХЛОРИД Порошок кристалічний
(субстанція)
ТИЗЕРЦИН®

Розчин для ін’єкцій

левомепромазин

levomepromazine

roztwór do wstrzykiwań

ТИЗЕРЦИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левомепромазин

levomepromazine

tabletki powlekane

ТИЗИН® КСИЛО

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ТИЗИН® КСИЛО

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

ТИЛАКСИН®

Порошок (субстанція)

тилорон

tilorone

proszek

ТИЛДА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

хлорзоксазон +
диклофенак +
парацетамол

chlorzoxazone +
tabletki powlekane
diclofenac + paracetamol

ТИМАЛІН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тимусу екстракт

thymus extract

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТИМЕНТИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

клавуланова кислота +
тикарцилін

clavulanic acid +
ticarcillin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТИМОЛОЛ

Краплі очні

тимолол

timolol

krople do oczu

ТИМОЛОЛУ МАЛЕАТ

Порошок (субстанція)

тимолол

timolol

proszek

ТИНІДАЗОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тинідазол

tinidazole

tabletki powlekane

ТИРЕОІДЕА КОМПОЗИТУМ

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ТИРОГЕН® 0,9 мг

Порошок для приготування
розчину для ін’єкцій

тиротропін альфа

thyrotropin alfa

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТИРОЗОЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тіамазол

thiamazole

tabletki powlekane

ТИРОЗУР

Гель

тиротрицин

tyrothricin

żel

ТИРОЗУР

Порошок нашкірний

тиротрицин

tyrothricin

proszek do stosowania
na skórę

ТИФЛОКС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ТИФОЛЬ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фолієва кислота

folic acid

tabletki powlekane

ТІАКТАМ

Порошок для розчину для
інфузій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТІАМІНУ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій
(ВІТАМІН В1-ДАРНИЦЯ)

тіамін

thiamine

roztwór do wstrzykiwań

ТІАМІНУ ХЛОРИД-ЗДОРОВ’Я Розчин для ін’єкцій

тіамін

thiamine

roztwór do wstrzykiwań

ТІАПРІЛАН®

Таблетки

тіаприд

tiapride

tabletki

ТІВІКЕЙ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

долутегравір

dolutegravir

tabletki powlekane

ТІВОРТІН®

Розчин для інфузій

аргініну гідрохлорид

arginine hydrochloride

roztwór do wlewów

ТІВОРТІН® АСПАРТАТ

Розчин оральний

аргініну аспартат

arginine aspartate

roztwór doustny

ТІЄНАМ®

Порошок для розчину для
інфузій

циластатин + іміпенем

cilastatin + imipenem

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТІЗАБРІ

Концентрат для приготування наталізумаб
розчину для інфузій

natalizumab

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ТІЗАЛУД

Таблетки

тизанідин

tizanidine

tabletki

ТІОГАМА®

Розчин для інфузій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wlewów

ТІОГАМА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

tabletki powlekane

ТІОГАМА® ТУРБО

Розчин для інфузій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wlewów

ТІОДАРОН®

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ТІОКТАЦИД® 600 HR

Таблетки, вкриті оболонкою альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

tabletki powlekane

ТІОКТОДАР

Розчин для ін’єкцій

альфа-ліпоєва кислота

thioctic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТІОПЕНТАЛ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тіопентал

thiopental

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТІОПЕНТАЛ НАТРІЮ

Порошок (субстанція)

тіопентал

thiopental

proszek

ТІОТРИАЗОЛІН

Порошок (субстанція)

морфолінію тіазотат

morpholinium tiazotate proszek

ТІОТРИАЗОЛІН

Краплі очні

тіотриазолін

thiotriazoline

krople do oczu

ТІОТРИАЗОЛІН®

Розчин для ін’єкцій

тіотриазолін

thiotriazoline

roztwór do wstrzykiwań

ТІОТРИАЗОЛІН®

Таблетки

тіотриазолін

thiotriazoline

tabletki

ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ТІРАМАКС®

Розчин оральний

леветирацетам

levetiracetam

roztwór doustny

ТІТРІПЛЕКС VS

Порошок (субстанція)

натрію едетат

sodium edetate

proszek

ТІФІМ Ві Вакцина для
профілактики черевного
тифу полісахаридна рідка

Розчин для ін’єкцій

вакцина проти черевного typhoid polysaccharide roztwór do wstrzykiwań
тифу, полісахаридна
vaccine

ТОБРАДЕКС®

Краплі

дексаметазон +
тобраміцин

dexamethasone +
tobramycin

krople

ТОБРАДЕКС®

Мазь очна

дексаметазон +
тобраміцин

dexamethasone +
tobramycin

maść do oczu

ТОБРЕКС® 2Х

Краплі очні

тобраміцин

tobramycin

krople do oczu

ТОЖЕО СОЛОСТАР

Розчин для ін’єкцій

інсулін гларгін

insulin glargine

roztwór do wstrzykiwań

ТОЗААР 50

Таблетки, вкриті оболонкою лозартан

losartan

tabletki powlekane

ТОЗААР-Г

Таблетки, вкриті оболонкою гідрохлортіазид +
лозартан

hydrochlorothiazide +
losartan

tabletki powlekane
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Substacja czynna

Postać

ТОЛГЕЦИТ®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТОЛЕВАС®

Таблетки, вкриті оболонкою аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

толперизон

tolperisone

proszek krystaliczny

ТОЛПЕРИЗОНУ ГІДРОХЛОРИД Кристалічний порошок
(субстанція)
ТОЛПЕРІЛ-ЗДОРОВ`Я

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ТОЛПЕРІЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

толперизон

tolperisone

tabletki powlekane

ТОМОВІСТ®

Розчин для ін’єкцій

гадопентетова кислота

gadopentetic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТОМОГЕКСОЛ®

Розчин для ін’єкцій

йогексол

iohexol

roztwór do wstrzykiwań

ТОНЗИПРЕТ®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ТОНЗИПРЕТ®

Таблетки для смоктання

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki do ssania

ТОНОРМА®

Таблетки, вкриті оболонкою атенолол + хлорталідон + atenolol + chlortalidone tabletki powlekane
ніфедипін
+ nifedipine

ТОПАМАКС®

Капсули

топірамат

topiramate

kapsułki

ТОПІЛЕПСИН 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПІЛЕПСИН 25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПІЛЕПСИН 50

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПІНАМБУРУ БУЛЬБИ

Бульби

preparat ziołowy

preparat ziołowy

bulwy

ТОПІРАМАТ

Порошок (субстанція)

топірамат

topiramate

proszek

ТОПІРАМІН

Таблетки, вкриті оболонкою топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПІРОМАКС 100

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПІРОМАКС 25

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

топірамат

topiramate

tabletki powlekane

ТОПОТЕКАН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

топотекан

topotecan

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТОПРИЛ

Капсули

раміприл

ramipril

kapsułki

ТОРАДІВ

Розчин для ін’єкцій

торасемід

torasemide

roztwór do wstrzykiwań

ТОРАДІВ

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТОРАСЕМІД БЕЗВОДНИЙ

Порошок (субстанція)

торасемід

torasemide

proszek

ТОРАСЕМІД САНДОЗ®

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТОРАСЕМІД-ТЕВА

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТОРВАКАРД® 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ТОРВАКАРД® 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ТОРВАКАРД® 40

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ТОРЕНДО®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

рисперидон

risperidone

tabletki powlekane

ТОРЕНДО® Q-ТАB®

Таблетки, що диспергуються рисперидон
в ротовій порожнині

risperidone

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ТОРЗАКС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ТОРИДИП 10

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лерканідипін

lercanidipine

tabletki powlekane
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Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ТОРИДИП 20

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лерканідипін

lercanidipine

tabletki powlekane

ТОР-ЛУП

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТОРСИД®

Розчин для ін’єкцій

торасемід

torasemide

roztwór do wstrzykiwań

ТОРСИД®

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТОС-МАЙ

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ТОТЕМА

Розчин оральний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór doustny

ТРАВАТАН®

Краплі очні

травопрост

travoprost

krople do oczu

ТРАВІСИЛ® ТРАВ`ЯНИЙ
СИРОП ВІД КАШЛЮ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ТРАВОГЕН®

Крем

ізоконазол

isoconazole

krem

ТРАВОКОРТ®

Крем

preparat złożony

preparat złożony

krem

ТРАЖЕНТА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лінагліптин

linagliptin

tabletki powlekane

ТРАЗОГРАФ® 60 %

Розчин для ін’єкцій

діатризоєва кислота

diatrizoic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТРАЗОГРАФ® 76 %

Розчин для ін’єкцій

діатризоєва кислота

diatrizoic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТРАЙКОР® 145 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фенофібрат

fenofibrate

tabletki powlekane

ТРАКРІУМ™

Розчин для ін’єкцій

атракурію бесилат

atracurium besilate

roztwór do wstrzykiwań

ТРАКТОЦИЛ

Концентрат для приготування атосибан
розчину для інфузій

atosiban

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ТРАКТОЦИЛ

Розчин для ін’єкцій

атосибан

atosiban

roztwór do wstrzykiwań

ТРАМАДОЛ

Капсули

трамадол

tramadol

kapsułki

ТРАМАДОЛ-ЗН

Капсули

трамадол

tramadol

kapsułki

ТРАМАДОЛ-ЗН

Розчин для ін’єкцій

трамадол

tramadol

roztwór do wstrzykiwań

ТРАМАДОЛ-М

Розчин для ін’єкцій

трамадол

tramadol

roztwór do wstrzykiwań

ТРАМАДОЛУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

трамадол

tramadol

proszek

ТРАМАДОЛУ ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

трамадол

tramadol

roztwór do wstrzykiwań

ТРАНЕКСАМ

Таблетки, вкриті оболонкою транексамова кислота

tranexamic acid

tabletki powlekane

ТРАНКВІЛАР®

Порошок (субстанція)

мебікар

mebicar

proszek

ТРАНКВІЛАР® ІС

Таблетки

мебікар

mebicar

tabletki

ТРАСТИВА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ефавіренз + емтрицитабін efavirenz + emtricitabine tabletki powlekane
+ тенофовіру дизопроксил + tenofovir disoproxil

ТРАСТУМАБ

Ліофілізат для концентрату
для розчину для інфузій

трастузумаб

trastuzumab

liofilizat do
przygotowania
koncentratu dla
roztworu do wlewu

ТРАХІСАН

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

ТРЕНТАЛ®

Розчин для ін’єкцій

пентоксифілін

pentoxifylline

roztwór do wstrzykiwań

ТРЕНТАЛ®

Таблетки вкриті оболонкою, пентоксифілін
кишковорозчинні

pentoxifylline

tabletki powlekane,
dojelitowe

ТРЕНТАЛ® 400 мг

Таблетки, вкриті оболонкою, пентоксифілін
пролонгованої дії

pentoxifylline

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ТРЕОСУЛЬФАН МЕДАК

Порошок для розчину для
інфузій

треосульфан

treosulfan

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

ТРЕСІБА ФЛЕКСТАЧ

Розчин для ін’єкцій

інсулін деглюдек

insulin degludec

roztwór do wstrzykiwań

ТРИАКУТАН®

Крем

бетаметазон +
betamethasone
клотримазол + гентаміцин + clotrimazole +
gentamicin
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Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
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ТРИАКУТАН®

Мазь

бетаметазон +
betamethasone
клотримазол + гентаміцин + clotrimazole +
gentamicin

maść

гідрохлортіазид +
триамтерен

hydrochlorothiazide +
triamterene

tabletki

ТРИАМПУР® КОМПОЗИТУМ Таблетки

Substacja czynna

Postać

ТРИБУДАТ

Порошок для оральної
суспензії

тримебутин

trimebutine

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ТРИБУДАТ

Розчин для ін’єкцій

тримебутин

trimebutine

roztwór do wstrzykiwań

ТРИБУДАТ

Таблетки

тримебутин

trimebutine

tabletki

ТРИВАЛУМЕН

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ТРИГАН-Д

Таблетки

dicyclomine hydrochloride + dicyclomine
парацетамол
hydrochloride +
paracetamol

tabletki

ТРИДЕРМ®

Мазь

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin

maść

ТРИДЕРМ®

Крем

бетаметазон +
betamethasone
клотримазол + гентаміцин + clotrimazole +
gentamicin

krem

ТРИДУКТАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ТРИДУКТАН МВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ТРИЗИПІН

Порошок (субстанція)

мельдоній

meldonium

proszek

ТРИЗИПІН

Розчин для ін’єкцій

мельдоній

meldonium

roztwór do wstrzykiwań

ТРИКАРД

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ Краплі оральні
ТРИКАСАЙД

Капсули

метронідазол

metronidazole

kapsułki

ТРИЛІПІКС 135 МГ

Капсули з модифікованим
вивільненням

холіну фенофібрат

choline fenofibrate

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ТРИЛІПІКС 45 МГ

Капсули з модифікованим
вивільненням

холіну фенофібрат

choline fenofibrate

kapsułki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ТРИМЕК

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТРИМЕТАЗИДИН MR СЕРВ’Є

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ТРИМЕТАЗИДИН-АСТРАФАРМ Таблетки, вкриті оболонкою триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane

ТРИМЕТАЗИДИН-РАТІОФАРМ Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

триметазидин

trimetazidine

tabletki powlekane
proszek

ТРИМЕТАЗИДИНУ
ДИГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

триметазидин

trimetazidine

ТРИМІСТИН®-ДАРНИЦЯ

Мазь

мірамістин +
тріамцинолону ацетонід

miramistin +
maść
triamcinolone acetonide

ТРИМСПА 200

Таблетки, вкриті оболонкою тримебутин

ТРИНОМІЯ

Капсули тверді

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ аторвастатин + раміприлatorvastatin + ramipril

kapsułki twarde

ТРИПРАЙД

Таблетки

preparat złożony

preparat złożony

tabletki

ТРИПСИН КРИСТАЛІЧНИЙ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

трипсин

trypsin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć
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trimebutine

tabletki powlekane

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ТРИ-РЕГОЛ

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
левоноргестрел

ethinylestradiol +
levonorgestrel

tabletki powlekane

ТРИСЕПТОЛ

Таблетки

сульфаметоксазол +
триметоприм

sulfamethoxazole +
trimethoprim

tabletki

ТРИСОЛЬ

Розчин для інфузій

електроліти

electrolytes

roztwór do wlewów

ТРИТАЦЕ®

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

ТРИТТІКО

Таблетки пролонгованої дії

тразодон

trazodone

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ТРИФАМОКС ІБЛ

Порошок для оральної
суспензії

амоксицилін +
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic proszek do
acid
przygotowania zawiesiny
doustnej

ТРИФАМОКС ІБЛ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

амоксицилін + сульбактам amoxicillin + sulbactam proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТРИФАМОКС ІБЛ

Таблетки, вкриті оболонкою амоксицилін + сульбактам amoxicillin + sulbactam tabletki powlekane

ТРИФАС® 10

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

ТРИФАС® 10 АМПУЛИ

Розчин для ін’єкцій

торасемід

torasemide

roztwór do wstrzykiwań

ТРИФАС® 20 АМПУЛИ

Розчин для ін’єкцій

торасемід

torasemide

roztwór do wstrzykiwań

ТРИФАС® 200

Таблетки

торасемід

torasemide

tabletki

торасемід

torasemide

roztwór do wlewów

torasemide

tabletki

ТРИФАС® 200 РОЗЧИН ДЛЯ Розчин для інфузій
ІНФУЗІЙ

Substancja czynna /
Діюча речовина

ТРИФАС® СOR

Таблетки

торасемід

ТРИФЕДРИН® ІС

Таблетки

ефедрин + фенобарбітал ephedrine +
+ теофілін
phenobarbital +
theophylline

tabletki

ТРИФТАЗИН-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

трифлуоперазин

trifluoperazine

roztwór do wstrzykiwań

ТРИФТАЗИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

трифлуоперазин

trifluoperazine

tabletki powlekane

ТРИХОПОЛ®

Таблетки

метронідазол

metronidazole

tabletki

ТРИХОПОЛ®

Таблетки вагінальні

метронідазол

metronidazole

tabletki dopochwowe

ТРІБЕСТАН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ТРІМЕТАБОЛ

Розчин оральний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór doustny

ТРІОМБРАСТ®

Розчин для ін’єкцій

діатризоєва кислота

diatrizoic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТРОБІЦИН

Порошок та розчинник для
суспензії для ін’єкцій

спектиноміцин

spectinomycin

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

ТРОКСЕВАЗИН®

Гель

троксерутин

troxerutin

żel

ТРОКСЕВАЗИН®

Капсули

троксерутин

troxerutin

kapsułki

ТРОКСЕВЕНОЛ

Гель

індометацин + троксерутинindometacin + troxerutin żel

ТРОКСЕРУТИН

Гель

троксерутин

troxerutin

żel

ТРОКСЕРУТИН-ДАРНИЦЯ

Гель

троксерутин

troxerutin

żel

ТРОМБО АСС 100 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki powlekane

ТРОМБО АСС 50 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki powlekane

ТРОМБО АСС 75 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid

tabletki powlekane

ТРОМБОНЕТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ТРОМБОЦИД

Гель

натрію пентозану
полісульфат

pentosan polysulfate
sodium

żel
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Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ТРОПІСЕТРОН

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Розчин для ін’єкцій та інфузій тропісетрон

tropisetron

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

ТРОСАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

лозартан

losartan

tabletki powlekane

ТРУВАДА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

емтрицитабін +
emtricitabine + tenofovir tabletki powlekane
тенофовіру дизопроксил disoproxil

ТРУКСАЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

хлорпротиксен

chlorprothixene

tabletki powlekane

ТРУЛІСІТІ

Розчин для ін’єкцій

дулаглутид

dulaglutide

roztwór do wstrzykiwań

ТУГІНА

Розчин для ін’єкцій

транексамова кислота

tranexamic acid

roztwór do wstrzykiwań

ТУЛІЗИД

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ТУЛІП®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

аторвастатин

atorvastatin

tabletki powlekane

ТУЛОЗИН®

Капсули пролонгованої дії
тверді

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki o przedłużonym
uwalnianiu, twarde

ТУРУСОЛ®

Розчин для іригації

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do irygacji

ТУСАВІТ

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

УБІСТЕЗИН

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

УБІСТЕЗИН ФОРТЕ

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

УГРЕСОЛ

Лосьйон

бензоїл пероксид

benzoyl peroxide

lotion

УГРИН®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

УЗАРА®

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

УЛСЕПАН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

пантопразол

pantoprazole

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

УЛСЕПАН

Таблетки кишковорозчинні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

УЛЬСЕРАКС-САНОВЕЛЬ

Таблетки гастрорезистентні

пантопразол

pantoprazole

tabletki dojelitowe

УЛЬТРАВІСТ 300

Розчин для ін’єкцій

йопромід

iopromide

roztwór do wstrzykiwań

УЛЬТРАВІСТ 370

Розчин для ін’єкцій

йопромід

iopromide

roztwór do wstrzykiwań

УЛЬТРАКАЇН® Д-С

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

УЛЬТРАКАЇН® Д-С ФОРТЕ

Розчин для ін’єкцій

артикаїн + епінефрин

articaine + epinephrine roztwór do wstrzykiwań

УЛЬТРАФАСТИН

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

УЛЬТРАФАСТИН

Таблетки, вкриті оболонкою кетопрофен

ketoprofen

tabletki powlekane

УМКАЛОР®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

УМКАЛОР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

УНАЗИН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

ампіцилін + сульбактам

ampicillin + sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

УНДЕВІТ

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

УНДЕВІТ®

Драже

preparat złożony

preparat złożony

drażetki

УНДЕТАБ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

УНІКЛОФЕН

Краплі очні

диклофенак

diclofenac

krople do oczu

УНІТІОЛ

Порошок (субстанція)

димеркаптопропан
сульфонат натрію

dimercaptopropan
sulfonate sodium

proszek

УНІТРОПІК 1 %

Краплі очні

тропікамід

tropicamide

krople do oczu

УНІФЛОКС

Краплі очні/вушні

офлоксацин

ofloxacin

krople do oczu i uszu

УПСАРИН УПСА 500 мг

Таблетки шипучі

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid
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tabletki musujące

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

УПСАРИН УПСА З ВІТАМІНОМ С Таблетки шипучі

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
+ аскорбінова кислота
ascorbic acid

tabletki musujące

УРАЛІТ-У®

Гранули для орального
розчину

калій-натрій-гідроген
цитрат

potassium-sodiumhydrogen citrate

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

УРЕГІТ®

Таблетки

етакринова кислота

ethacrynic acid

tabletki

УРО-БЦЖ

Порошок для суспензії
для інтравезикального
застосування

вакцина для профілактики tuberculic vaccine
(intravesical)
туберкульозу ( БЦЖ)
інтравезикальна

proszek do sporządzania
zawiesiny do podania
dopęcherzowego

УРОГРАФІН

Розчин для ін’єкцій

діатризоєва кислота

diatrizoic acid

roztwór do wstrzykiwań

УРОКІНАЗА МЕДАК

Порошок для розчину для
ін’єкцій

урокіназа

urokinase

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

УРОКРАН

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

УРОКСОЛІН

Таблетки, вкриті оболонкою нітроксолін

nitroxoline

tabletki powlekane

УРОЛЕСАН®

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

УРОЛЕСАН®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

УРОНЕФРОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

УРОПРЕС®

Краплі назальні

десмопресин

desmopressin

krople do nosa

УРОПРЕС®

Спрей назальний

десмопресин

desmopressin

spray do nosa

УРОРЕК

Капсули тверді

силодозин

silodosin

kapsułki twarde

УРОСЕПТ

Супозиторії

піпемідова кислота

pipemidic acid

czopki

УРОТОЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою толтеродин

tolterodine

tabletki powlekane

УРСОДЕОКСИХОЛІЄВА
КИСЛОТА

Порошок (субстанція)

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

proszek

УРСОЛІЗИН

Капсули

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki

УРСОНОСТ

Капсули

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki

УРСОСАН®

Капсули

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki

УРСОФАЛЬК

Капсули

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki

УРСОФАЛЬК

Суспензія оральна

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

zawiesina doustna

УРСОФАЛЬК

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

tabletki powlekane

УРСОХОЛ®

Капсули

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki

УТРОЖЕСТАН®

Капсули

прогестерон

progesterone

kapsułki

ФАБРАЗИМ®

Порошок для приготування агалсидаза бета
концентрату для розчину для
інфузій

agalsidase beta

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewu

ФАГОЦЕФ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФАЗИЖИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

тинідазол

tinidazole

tabletki powlekane

ФАЗЛОДЕКС

Розчин для ін’єкцій

фулвестрант

fulvestrant

roztwór do wstrzykiwań

ФАКОВІТ

Таблетки шлунковорозчинні + preparat złożony
таблетки, вкриті оболонкою,
кишковорозчинні

preparat złożony

tabletki rozpuszczalne
w żołądku + tabletki
dojelitowe

ФАМВІР®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фамцикловір

famciclovir

tabletki powlekane

ФАМОТИДИН

Порошок кристалічний або
кристали

фамотидин

famotidine

proszek krystaliczny albo
kryształy
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ФАМОТИДИН

Таблетки

фамотидин

famotidine

tabletki

ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою фамотидин

famotidine

tabletki powlekane

ФАНДИ® 100 МО/мл
Порошок (субстанція)
Комплекс факторів VIII
коагуляції крові людини та
фон Віллебранда

von willebrand factor
von Willebrand factor + proszek
+ фактору VIII плазми
von willebrand factor and
крові людини та фактору coagulation factor viii in
Віллебранда плазми крові combination
людини суміш

ФАНДИ® 25 МО/мл
Порошок (субстанція)
Комплекс факторів VIII
коагуляції крові людини та
фон Віллебранда

von willebrand factor
von Willebrand factor + proszek
+ фактору VIII плазми
von willebrand factor and
крові людини та фактору coagulation factor viii in
Віллебранда плазми крові combination
людини суміш

ФАНДИ® 50 МО/мл
Порошок (субстанція)
Комплекс факторів VIII
коагуляції крові людини та
фон Віллебранда

von willebrand factor
von Willebrand factor + proszek
+ фактору VIII плазми
von willebrand factor and
крові людини та фактору coagulation factor viii in
Віллебранда плазми крові combination
людини суміш

ФАНИГАН® ФАСТ

Гель

preparat złożony

preparat złożony

ФАНІГАН

Таблетки

диклофенак +
парацетамол

diclofenac + paracetamoltabletki

ФАРЕСТОН

Таблетки

тореміфен

toremifene

tabletki

ФАРИНГОСЕПТ

Льодяники

амбазон

ambazone

lizaki

ФАРИНГОСЕПТ зі смаком
лимона

Льодяники

амбазон

ambazone

lizaki

ФАРІНГТОН

Таблетки для смоктання

preparat złożony

preparat złożony

tabletki do ssania

ФАРМАДИПІН®

Краплі оральні

ніфедипін

nifedipine

krople doustne

ФАРМАДОЛ®

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ФАРМАЗОЛІН®

Краплі назальні

ксилометазолін

xylometazoline

krople do nosa

ФАРМАЗОЛІН® Н

Спрей назальний

ксилометазолін

xylometazoline

spray do nosa

натрію хлорид

sodium chloride

proszek

ФАРМАСАЛ-НАТРІЮ ХЛОРИД Порошок (субстанція)

żel

ФАРМАСЕПТ

Розчин для зовнішнього
застосування

етанол

ethanol

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ФАРМАСЕПТИК

Розчин

фенол

phenol

roztwór

ФАРМАСУЛІН® Н

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ФАРМАСУЛІН® Н 30/70

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ФАРМАСУЛІН® Н NP

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ФАРМАТОН®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ФАРМАТОН® КІДДІ

Таблетки жувальні

лізин + мінерали +
вітаміни

lysine + minerals +
vitamins

tabletki do żucia

ФАРМАЦИТРОН

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ФАРМАЦИТРОН ФОРТЕ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
+ фенілефрин
pheniramine +
phenylephrine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ФАРМОКС

Суспензія оральна

альбендазол

albendazole

zawiesina doustna

ФАРМОРУБІЦИН
ШВИДКОРОЗЧИННИЙ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

епірубіцин

epirubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

ФАСПІК
ФАСТИН

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

Таблетки, вкриті оболонкою ібупрофен

ibuprofen

tabletki powlekane

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

Ф-ГЕЛЬ®

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

ФЕВАРИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

флувоксамін

fluvoxamine

tabletki powlekane

ФЕЗАМ®

Капсули тверді

цинаризин + пірацетам

cinnarizine + piracetam kapsułki twarde

ФЕЙБА 1000 ОД / FEIBA,
1000 U АНТИІНГІБІТОРНИЙ
КОАГУЛЯНТНИЙ КОМПЛЕКС,
ОБРОБЛЕНИЙ ПАРОЮ

Порошок для розчину для
ін’єкцій/інфузій

активність шунтуюча
factor viii inhibitor
інгібітори до Фактора VIII bypassing activity

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć/wlewów

ФЕЙБА 500 ОД / FEIBA
500 U АНТИІНГІБІТОРНИЙ
КОАГУЛЯНТНИЙ КОМПЛЕКС,
ОБРОБЛЕНИЙ ПАРОЮ

Порошок для розчину для
ін’єкцій/інфузій

активність шунтуюча
factor viii inhibitor
інгібітори до Фактора VIII bypassing activity

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć/wlewów

ФЕЛОДИП

Таблетки з модифікованим
вивільненням

фелодипін

felodipine

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ФЕЛОРАН®

Гель

диклофенак

diclofenac

żel

ФЕМАРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

летрозол

letrozole

tabletki powlekane

ФЕМОДЕН®

Таблетки, вкриті оболонкою етиніл естрадіолу +
гестоден

ethinylestradiol +
gestodene

tabletki powlekane

ФЕМОСТОН®

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ФЕМОСТОН®

таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ФЕМОСТОН® КОНТІ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дидрогестерон + естрадіолdydrogesterone +
estradiol

tabletki powlekane

ФЕНАЗЕПАМ

Порошок (субстанція)

феназепам

phenazepam

proszek

ФЕНАЗЕПАМ® ІС

Таблетки

феназепам

phenazepam

tabletki

ФЕНЕФРИН 10 %

Краплі очні

фенілефрин

phenylephrine

krople do oczu

ФЕНІБУТ

Таблетки

фенібут

phenibut

tabletki

ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ’Я

Краплі оральні

ніфедипін

nifedipine

krople doustne

ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

ніфедипін

nifedipine

tabletki

ФЕНІЛІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

феніндіон

phenindione

tabletki

ФЕНІСТИЛ

Краплі оральні

диметилсульфоксид

dimetindene

krople doustne

ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ

Гель

диметилсульфоксид

dimetindene

żel

ФЕНІСТИЛ ПЕНЦИВІР

Крем

пенцикловір

penciclovir

krem

ФЕНКАРОЛ®

Таблетки

хіфенадин

quifenadine

tabletki

ФЕНОБАРБІТАЛ

Порошок (субстанція)

фенобарбітал

phenobarbital

proszek

ФЕНОБАРБІТАЛ ІС

Таблетки

фенобарбітал

phenobarbital

tabletki

ФЕНОЛЬНИЙ ГІДРОФОБНИЙ
ПРЕПАРАТ ПРОПОЛІСУ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ФЕНОТЕРОЛУ ГІДРОБРОМІД

Порошок (субстанція)

фенотерол

fenoterol

proszek

ФЕНСПІРИДУ ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

фенспірид

fenspiride

proszek

ФЕНТАНІЛ

Порошок (субстанція)

фентаніл

fentanyl

proszek

ФЕНТАНІЛ

Розчин для ін’єкцій

фентаніл

fentanyl

roztwór do wstrzykiwań

ФЕНХЕЛЮ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

ФЕРВЕКС ДЛЯ ДІТЕЙ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
pheniramine
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proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

ФЕРВЕКС ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
pheniramine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ФЕРВЕКС ДЛЯ ДОРОСЛИХ
БЕЗ ЦУКРУ

Порошок для орального
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
pheniramine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

ФЕРВЕКС ДЛЯ ДОРОСЛИХ З Порошок для орального
МАЛИНОВИМ СМАКОМ
розчину

аскорбінова кислота +
ascorbic acid +
парацетамол + фенірамін paracetamol +
pheniramine

proszek do
przygotowania roztworu
doustnego

preparat złożony

płyn do stosowania na
skórę

ФЕРЕЗОЛ

Рідина нашкірна

ФЕРИНЖЕКТ®

Розчин для ін’єкцій та інфузій iron (iii) carboxymaltose

iron (III) carboxymaltose roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

ФЕРМЕНТІУМ

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ФЕРОПЛЕКТ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ФЕРРЕТАБ КОМП.

Капсули

заліза фумарат + фолієва ferrous fumarate + folic kapsułki
кислота
acid

ФЕРРОЛЕК-ЗДОРОВ’Я

Розчин для ін’єкцій

оксиду заліза
декстрановий комплекс

ferric oxide dextran
complex

roztwór do wstrzykiwań

ФЕРРУМ ЛЕК

Сироп

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

syrop

ФЕРРУМ ЛЕК

Таблетки жувальні

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

tabletki do żucia

ФЕРРУМ ЛЕК

Розчин для ін’єкцій

гідроксиду заліза
декстрановий комплекс

ferric hydroxide dextran roztwór do wstrzykiwań
complex

ФЕРУМБО

Сироп

iron (iii) hydroxide
polyisomaltose

iron (III) hydroxide
polyisomaltose

syrop

ФЕСТАЛ® НЕО 10 000

Таблетки вкриті оболонкою, панкреатин
кишковорозчинні

pancreatin

tabletki powlekane,
dojelitowe

ФІАЛКИ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ФІЗІОНІЛ 40 З ГЛЮКОЗОЮ
1,36 %

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ФІЗІОНІЛ 40 З ГЛЮКОЗОЮ
2,27 %

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ФІЗІОНІЛ 40 З ГЛЮКОЗОЮ
3,86 %

Розчин для перитонеального preparat złożony
діалізу

preparat złożony

roztwór do dializy
otrzewnowej

ФІЗІОТЕНС®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

moxonidine

tabletki powlekane

ФІЛАП

Таблетки, вкриті оболонкою силденафіл

sildenafil

tabletki powlekane

ФІЛГРАСТИМ-ФАРМЕКС
ГРАНУЛОЦИТАРНИЙ
КОЛОНIЄСТИМУЛЮЮЧИЙ
ФАКТОР ЛЮДИНИ
РЕКОМБІНАНТНИЙ

Розчин для ін’єкцій

філграстим

filgrastim

roztwór do wstrzykiwań

ФІНАЛГЕЛЬ®

Гель

піроксикам

piroxicam

żel

ФІНАЛГОН®

Мазь

preparat złożony

preparat złożony

maść

ФІНЛЕПСИН®

Таблетки

карбамазепін

carbamazepine

tabletki

ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

карбамазепін

carbamazepine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД

Таблетки пролонгованої дії

карбамазепін

carbamazepine

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ФІНПРОС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фінастерид

finasteride

tabletki powlekane

моксонідин
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ФІРМАГОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

дегарелікс

degarelix

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФІРМАСТА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ірбесартан

irbesartan

tabletki powlekane

ФІТОБЕНЕ®

Гель

preparat złożony

preparat złożony

żel

ФІТОДЕНТ®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ФІТОЗИД

Розчин для ін’єкцій

етопозид

etoposide

roztwór do wstrzykiwań

ФІТОКАН-ГНЦЛС

Рідина

preparat ziołowy

preparat ziołowy

płyn

ФІТОЛІЗИН®

Паста для приготування
суспензії для орального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pasta do przygotowania
zawiesiny do stosowania
doustnego

ФІТОЛІТ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ФІТОЛІТ ФОРТЕ Н

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ФІТОСЕД®

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ФІТОСЕД®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ФЛАВАМЕД® МАКС
ТАБЛЕТКИ ШИПУЧІ

Таблетки шипучі

амброксол

ambroxol

tabletki musujące

ФЛАВАМЕД® РОЗЧИН ВІД
КАШЛЮ

Розчин оральний

амброксол

ambroxol

roztwór doustny

ФЛАВАМЕД® ТАБЛЕТКИ ВІД
КАШЛЮ

Таблетки

амброксол

ambroxol

tabletki

ФЛАВАМЕД® ФОРТЕ

Розчин оральний

амброксол

ambroxol

roztwór doustny

ФЛАВОЗІД®

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ФЛАГІЛ®

Супозиторії вагінальні

метронідазол

metronidazole

gałki dopochwowe

ФЛАГІЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою метронідазол

metronidazole

tabletki powlekane

ФЛАДЕКС

Мазь

preparat ziołowy

preparat ziołowy

maść

ФЛАДЕКСАН

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ФЛАМІДЕЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

диклофенак +
парацетамол +
серрапептаза

diclofenac + paracetamol tabletki powlekane
+ serrapeptase

ФЛАМІН

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ФЛАМІН-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

ФЛАМОГРЕЛЬ 75

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

клопідогрель

clopidogrel

tabletki powlekane

ФЛАПРОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ФЛЕБОТОН

Гель

троксерутин

troxerutin

żel

ФЛЕБОТОН

Капсули тверді

троксерутин

troxerutin

kapsułki twarde

ФЛЕКСЕЛІТ

Розчин для ін’єкцій

амікацин

amikacin

roztwór do wstrzykiwań

ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®

Таблетки, що диспергуються амоксицилін +
в ротовій порожнині
клавуланова кислота

amoxicillin + clavulanic tabletki dyspergowalne
acid
w jamie ustnej

ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ®

Таблетки, що диспергуються амоксицилін
в ротовій порожнині

amoxicillin

tabletki dyspergowalne
w jamie ustnej

ФЛЕНОКС®

Розчин для ін’єкцій

еноксапарин

enoxaparin

roztwór do wstrzykiwań

ФЛЕШ АКТ

Гранули для орального
розчину

диклофенак

diclofenac

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ФЛЄБОДІА 600 мг

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

діосмін

diosmin

tabletki powlekane

ФЛІКС

Спрей назальний

мометазон

mometasone

spray do nosa

ФЛІКСОНАЗЕ™

Спрей назальний

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

spray do nosa
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ФЛІКСОТИД™ ЕВОХАЛЕР™

Аерозоль для інгаляцій
дозований

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

aerozol do inhalacji,
dawkowany

ФЛІКСОТИД™ НЕБУЛИ™

Суспензія для ін’єкцій

флютиказону пропіонат

fluticasone propionate

zawiesina do
wstrzykiwań

ФЛОГЕНЗИМ

Таблетки, вкриті оболонкою бромелайн + рутозид +
трипсин

bromelain + rutoside + tabletki powlekane
trypsin

ФЛОГОКСИБ-ЗДОРОВ’Я

Капсули

целекоксиб

celecoxib

kapsułki

ФЛОКСАЛ®

Краплі очні

офлоксацин

ofloxacin

krople do oczu

ФЛОКСАЛ®

Мазь очна

офлоксацин

ofloxacin

maść do oczu

ФЛОКСАН™

Таблетки, вкриті оболонкою офлоксацин

ofloxacin

tabletki powlekane

ФЛОКСИМЕД

Краплі очні

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

krople do oczu

ФЛОКСІУМ®

Розчин для інфузій

левофлоксацин

levofloxacin

roztwór do wlewów

ФЛОКСІУМ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левофлоксацин

levofloxacin

tabletki powlekane

ФЛОРА

Еліксир для орального
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

eliksir do stosowania
doustnego

ФЛОРАГЛО ЛЮТЕЇН 5 %
CWS/S-TG

Порошок (субстанція)

лютеїн

lutein

proszek

ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ’Я

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ’Я

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ

Капсули

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki

ФЛОСІН®

Капсули тверді
з модифікованим
вивільненням

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki twarde
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ФЛОСТЕРОН

Суспензія для ін’єкцій

бетаметазон

betamethasone

zawiesina do
wstrzykiwań

ФЛУВОКСАМІН САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

флувоксамін

fluvoxamine

tabletki powlekane

ФЛУГЕСІК

Капсули

флупіртин

flupirtine

kapsułki

ФЛУДАБІН

Ліофілізат для розчину для
інфузій

флударабін

fludarabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ФЛУДАРА®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

флударабін

fludarabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ФЛУДАРА®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

флударабін

fludarabine

tabletki powlekane

ФЛУДАРАБІН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування флударабін
розчину для інфузій

fludarabine

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ФЛУДАРАБІН-ВІСТА

Порошок для розчину для
ін’єкцій

флударабін

fludarabine

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФЛУЗАМЕД

Капсули тверді

флуконазол

fluconazole

kapsułki twarde

ФЛУІМУЦИЛ

Гранули для орального
розчину

ацетилцистеїн

acetylcysteine

granulat do
przygotowania roztworu
doustnego

ФЛУІМУЦИЛ

Розчин для ін’єкцій

ацетилцистеїн

acetylcysteine

roztwór do wstrzykiwań

ФЛУІМУЦИЛ

Таблетки шипучі

ацетилцистеїн

acetylcysteine

tabletki musujące

ФЛУІМУЦИЛ АНТИБІОТИК ІТ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

тіамфенікол

thiamphenicol

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФЛУКОНАЗ

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów
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ФЛУКОНАЗОЛ

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ

Порошок (субстанція)

флуконазол

fluconazole

proszek

ФЛУКОНАЗОЛ

Розчин для інфузій

флуконазол

fluconazole

roztwór do wlewów

ФЛУКОНАЗОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою флуконазол

fluconazole

tabletki powlekane

ФЛУКОНАЗОЛ-АПОТЕКС

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ-АПОТЕКС

Таблетки

флуконазол

fluconazole

tabletki

ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я

Капсули тверді

флуконазол

fluconazole

kapsułki twarde

ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я
ФОРТЕ

Капсули тверді

флуконазол

fluconazole

kapsułki twarde

ФЛУКОНАЗОЛ-ІНТЕЛІ

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ-ФАРМАСАЙНС Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУКОНАЗОЛ-ФАРМАСАЙНС Таблетки

флуконазол

fluconazole

tabletki

ФЛУКСЕН®

Капсули

флуоксетин

fluoxetine

kapsułki

ФЛУНОЛ®

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛУОКСЕТИН

Таблетки, вкриті оболонкою флуоксетин

fluoxetine

tabletki powlekane

ФЛУОМІЗИН

Таблетки вагінальні

деквалінію хлорид

dequalinium chloride

tabletki dopochwowe

ФЛУОРОУРАЦИЛ- ВІСТА

Розчин для ін’єкцій

флуороурацил

fluorouracil

roztwór do wstrzykiwań

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

proszek

ФЛУОЦИНОЛОНУ АЦЕТОНІД Порошок (субстанція)
ФЛУРА-5

Розчин для ін’єкцій

флуороурацил

fluorouracil

roztwór do wstrzykiwań

ФЛУТАЗІН

Таблетки

флутамід

flutamide

tabletki

ФЛУТАМІД

Порошок (субстанція)

флутамід

flutamide

proszek

ФЛУТАМІД

Таблетки

флутамід

flutamide

tabletki

ФЛУТАН

Таблетки

флутамід

flutamide

tabletki

ФЛУТАПЛЕКС

Таблетки

флутамід

flutamide

tabletki

ФЛУТАФАРМ®

Таблетки

флутамід

flutamide

tabletki

ФЛУЦАР®-ДАРНИЦЯ

Крем

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

krem

ФЛУЦИНАР®

Гель

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

żel

ФЛУЦИНАР®

Мазь

флуоцинолону ацетонід

fluocinolone acetonide

maść

ФЛУЦИНАР® N

Мазь

флуоцинолону ацетонід + fluocinolone acetonide + maść
неоміцин
neomycin

ФЛЮАНКСОЛ ДЕПО

Розчин для ін’єкцій

флупентихол

flupentixol

roztwór do wstrzykiwań

ФЛЮДІТЕК

Сироп

карбоцистеїн

carbocisteine

syrop

ФЛЮЗАК-50 ДТ

Таблетки, що диспергуються флуконазол

fluconazole

tabletki dyspergowalne

ФЛЮКОЛД®

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілпропаноламін

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylpropanolamine

tabletki

ФЛЮКОЛД®-N

Таблетки

хлорфенамін +
парацетамол +
фенілефрин

chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ФЛЮКОЛДЕКС

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілпропаноламін

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylpropanolamine

tabletki

ФЛЮКОРИК

Капсули

флуконазол

fluconazole

kapsułki

ФЛЮОРЕСЦИТ

Розчин для ін’єкцій

флюоресцеїн

fluorescein

roztwór do wstrzykiwań

ФЛЮОРОУРАЦИЛ МЕДАК

Розчин для ін’єкцій

флуороурацил

fluorouracil

roztwór do wstrzykiwań
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ФОЗИКАРД Н

Таблетки

фозиноприл +
гідрохлортіазид

fosinopril +
hydrochlorothiazide

tabletki

ФОЗИКАРД®

Таблетки

фозиноприл

fosinopril

tabletki

ФОКОРТ®-ДАРНИЦЯ

Крем

тріамцинолон

triamcinolone

krem

ФОКУСИН®

Капсули тверді
з модифікованим
вивільненням

тамсулозин

tamsulosin

kapsułki twarde
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ФОЛІГРАФ™

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

фолітропін альфа

follitropin alfa

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФОЛІЄВА КИСЛОТА

Порошок (субстанція)

фолієва кислота

folic acid

proszek

ФОЛІЄВА КИСЛОТА

Таблетки

фолієва кислота

folic acid

tabletki

ФОРЕКОКС ТРЕК

Таблетки, вкриті оболонкою етамбутол + ізоніазид + ethambutol + isoniazid tabletki powlekane
піразинамід + рифампіцин+ pyrazinamide +
rifampicin

ФОРКАЛ®

Мазь

кальцитріол

calcitriol

maść

ФОРКСІГА

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

дапагліфлозин

dapagliflozin

tabletki powlekane

ФОРЛАКС

Порошок для приготування
розчину для перорального
застосування

макрогол

macrogol

proszek do
przygotowania
roztworu do stosowania
doustnego

ФОРМІДРОН

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ФОРМІДРОН

Розчин для зовнішнього
застосування

етанол + формальдегід

ethanol + formaldehyde roztwór do stosowania
zewnętrznego

ФОРМОН

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

урофолітропін

urofollitropin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФОРСАЖ

Таблетки жувальні

силденафіл

sildenafil

tabletki do żucia

ФОРТ-ГЕЛЬ

Гель

кетопрофен

ketoprofen

żel

ФОРТРАНС®

Порошок для орального
розчину

макрогол + калію хлорид macrogols + potassium proszek do
+ натрію бікарбонат +
chloride + sodium
przygotowania roztworu
натрію хлорид
bicarbonate + sodium doustnego
chloride

ФОРТРАНС®

Порошок для приготування
розчину для перорального
застосування

макрогол + калію хлорид macrogols + potassium
+ натрію бікарбонат +
chloride + sodium
натрію хлорид
bicarbonate + sodium
chloride

proszek do
przygotowania
roztworu do stosowania
doustnego

ФОРТУМ™

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФОСМІЦИН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

фосфоміцин

fosfomycin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ФОСТИМОН

Порошок ліофілізований для урофолітропін
розчину для ін’єкцій

urofollitropin

proszek liofilizowany do
sporządzania roztworu
do wstrzykiwań

ФОСФАЛЮГЕЛЬ

Гель оральний

алюмінію фосфат

aluminium phosphate

żel do jamy ustnej

ФОСФО-СОДА

Розчин оральний

натрію фосфат

sodium phosphate

roztwór doustny

ФОТИЛ®

Краплі очні

пілокарпін + тимолол

pilocarpine + timolol

krople do oczu

ФОТИЛ® ФОРТЕ

Краплі очні

пілокарпін + тимолол

pilocarpine + timolol

krople do oczu

ФРАГМІН®

Розчин для ін’єкцій

далтепарин

dalteparin

roztwór do wstrzykiwań

ФРАКСИПАРИН®

Розчин для ін’єкцій

надропарин

nadroparin

roztwór do wstrzykiwań
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ФРІБРІС

Сироп

дезлоратадин

desloratadine

syrop

ФРІБРІС

Таблетки, вкриті оболонкою дезлоратадин

desloratadine

tabletki powlekane

ФРОВАМІГРАН

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

фроватриптан

frovatriptan

tabletki powlekane

ФРОМІЛІД ® УНО

Таблетки з модифікованим
вивільненням

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki
o zmodyfikowanym
uwalnianiu

ФРОМІЛІД®

Гранули для оральної
суспензії

кларитроміцин

clarithromycin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ФРОМІЛІД®

Гранули для приготування
суспензії

кларитроміцин

clarithromycin

granulat do
przygotowania zawiesiny

ФРОМІЛІД®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

кларитроміцин

clarithromycin

tabletki powlekane

ФТАЛАЗОЛ

Таблетки

фталілсульфатіазол

phthalylsulfathiazole

tabletki

ФТАЛАЗОЛ-ДАРНИЦЯ

Таблетки

фталілсульфатіазол

phthalylsulfathiazole

tabletki

ФТАЛАЗОЛ-ЗДОРОВ’Я

Таблетки

фталілсульфатіазол

phthalylsulfathiazole

tabletki

ФТОРАФУР®

Капсули тверді

тегафур

tegafur

kapsułki twarde

ФТОРОКОРТ®

Мазь

тріамцинолон

triamcinolone

maść

ФТОРОЛІК

Розчин для ін’єкцій

флуороурацил

fluorouracil

roztwór do wstrzykiwań

ФТОРУРАЦИЛ

Порошок (субстанція)

флуороурацил

fluorouracil

proszek

ФТОРУРАЦИЛ-ФАРМЕКС

Концентрат для приготування флуороурацил
розчину для інфузій

fluorouracil

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ФУЗІДЕРМ®

Гель

фузидієва кислота

fusidic acid

żel

ФУЗІДЕРМ®

Крем

фузидієва кислота

fusidic acid

krem

ФУЗІДЕРМ®

Мазь

фузидієва кислота

fusidic acid

maść

ФУЗІДЕРМ®-Б

Крем

бетаметазону валерат +
фузидієва кислота

betamethasone valerate krem
+ fusidic acid

ФУКОРЦИН

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ФУКОРЦИН

Розчин нашкірний

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do stosowania
na skórę

ФУНГОТЕК

Таблетки

тербінафін

terbinafine

tabletki

ФУНІТ®

Капсули

ітраконазол

itraconazole

kapsułki

ФУРАГІН

Таблетки

фурагін

furazidin

tabletki

ФУРАДОНІН

Таблетки

нітрофурантоїн

nitrofurantoin

tabletki

ФУРАЗИДИН

Порошок (субстанція)

фурагін

furazidin

proszek

ФУРАЗОЛІДОН

Таблетки

фуразолідон

furazolidone

tabletki

ФУРАМАГ®

Капсули

фурагін

furazidin

kapsułki

ФУРАСОЛ

Обполіскувач, порошок

фурагін

furazidin

preparat do płukania
gardła, proszek

ФУРАЦИЛІН

Краплі вушні

нітрофурал

nitrofural

krople do uszu

ФУРАЦИЛІН®

Таблетки для приготування
розчину для зовнішнього
застосування

нітрофурал

nitrofural

tabletki do sporządzenia
roztworu do użytku
zewnętrznego

ФУРЕКСА®

Порошок для ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do sporządzenia
wstrzyknięcia

ФУРОСЕМІД

Порошок (субстанція)

фуросемід

furosemide

proszek

ФУРОСЕМІД

Розчин для ін’єкцій

фуросемід

furosemide

roztwór do wstrzykiwań

ФУРОСЕМІД

Таблетки

фуросемід

furosemide

tabletki

ФУРОСЕМІД СОФАРМА

Таблетки

фуросемід

furosemide

tabletki
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ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ

Розчин для ін’єкцій

фуросемід

furosemide

roztwór do wstrzykiwań

ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ

Таблетки

фуросемід

furosemide

tabletki

ФУРОСТІМ

Капсули

фуросемід +
спіронолактон

furosemide +
spironolactone

kapsułki

ФУЦИС®

Гель

флуконазол

fluconazole

żel

ФУЦИС®

Таблетки

флуконазол

fluconazole

tabletki

ФУЦИС® ДТ

Таблетки дисперговані

флуконазол

fluconazole

tabletki ulegające
rozpadowi w jamie
ustnej

ХАРТИЛ®

Таблетки

раміприл

ramipril

tabletki

ХАРТИЛ®-АМ

Капсули

амлодипін + раміприл

amlodipine + ramipril

kapsułki

ХАРТИЛ®-Н

Таблетки

гідрохлортіазид +
раміприл

hydrochlorothiazide +
ramipril

tabletki

ХВОЩА ПОЛЬОВОГО
ЕКСТРАКТ СУХИЙ

Порошок (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

proszek

ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ХЕЛІСКАН®

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД DX

Таблетки

кофеїн + хлорфенамін
+ декстрометорфан
+ парацетамол +
фенілефрин

caffeine +
chlorphenamine +
dextromethorphan
+ paracetamol +
phenylephrine

tabletki

ХЕЛПЕКС® АНТИКОЛД ЧАЙ

Порошок для орального
розчину

цетиризину гідрохлорид
+ парацетамол +
фенілефрин

cetirizine dihydrochloride proszek do
+ paracetamol +
przygotowania roztworu
phenylephrine
doustnego

ХЕМОМІЦИН®

Капсули тверді

азитроміцин

azithromycin

kapsułki twarde

ХЕМОМІЦИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

азитроміцин

azithromycin

tabletki powlekane

ХЕМОПАМІД РЕТАРД

Таблетки, вкриті плівковою індапамід
оболонкою, пролонгованої дії

indapamide

tabletki powlekane
o przedłużonym
uwalnianiu

ХЕТАСОРБ 10 %

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ХЕТАСОРБ 6 %

Розчин для інфузій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wlewów

ХЕФЕРОЛ

Капсули

заліза фумарат

ferrous fumarate

kapsułki

ХІЗАРТ-8

Таблетки

кандесартан

candesartan

tabletki

ХІКОНЦИЛ

Капсули

амоксицилін

amoxicillin

kapsułki

ХІКОНЦИЛ

Порошок для приготування
суспензії для перорального
застосування

амоксицилін

amoxicillin

proszek do
przygotowania
zawiesiny do stosowania
doustnego

ХІЛАК

Краплі оральні

організми, що продукують lactic acid producing
молочну кислоту
organisms

krople doustne

ХІЛО® -КЕА

Краплі очні

декспантенол +
гіалуронова кислота

dexpanthenol +
hyaluronic acid

krople do oczu

ХІЛО-КОМОД

Краплі очні

гіалуронова кислота

hyaluronic acid

krople do oczu

ХІЛО-КОМОД ФОРТЕ

Краплі очні

гіалуронова кислота

hyaluronic acid

krople do oczu

ХІМОТРИПСИН
КРИСТАЛІЧНИЙ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

хімотрипсин

chymotrypsin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć
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ХІНОФУЦИН

Супозиторії вагінальні

хлорхінальдол

chlorquinaldol

gałki dopochwowe

ХІПОТЕЛ

Таблетки

телмісартан

telmisartan

tabletki

ХІТОЗАН-ГЕНТА

Гель

гентаміцин

gentamicin

żel

ХЛОРАМФЕНІКОЛ
(ЛЕВОМІЦЕТИН)

Порошок кристалічний
(субстанція)

хлорамфенікол

chloramphenicol

proszek krystaliczny

ХЛОРБУТАНОЛ ГЕМІГІДРАТ

Порошок (субстанція)

хлорбутанол

chlorbutanol

proszek

ХЛОРГЕКСИДИН

Розчин для зовнішнього
застосування

хлоргексидин

chlorhexidine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ХЛОРГЕКСИДИН

Розчин нашкірний

хлоргексидин

chlorhexidine

roztwór do stosowania
na skórę

ХЛОРГЕКСИДИН-КР

Розчин для зовнішнього
застосування

хлоргексидин

chlorhexidine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ХЛОРГЕКСИДИНУ
БІГЛЮКОНАТ

Розчин для зовнішнього
застосування

хлоргексидин

chlorhexidine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ХЛОРГЕКСИДИНУ
ДИГІДРОХЛОРИД

Порошок кристалічний
(субстанція)

хлоргексидин

chlorhexidine

proszek krystaliczny

ХЛОРОБУТАНОЛГІДРАТ

Порошок кристалічний
(субстанція)

хлоробутанол

chlorobutanol

proszek krystaliczny

ХЛОРОПІРАМІНУ
ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

хлоропірамін

chloropyramine

roztwór do wstrzykiwań

ХЛОРОФІЛІПТ

Розчин

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór

ХЛОРОФІЛІПТ®

Розчин олійний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór olejowy

ХЛОРОФІЛІПТУ ЕКСТРАКТ
ГУСТИЙ

Екстракт густий (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg gęsty

ХЛОРОФІЛО-КАРОТИНОВА
ПАСТА

Паста

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pasta

ХЛОРПРОМАЗИНУ
ГІДРОХЛОРИД

Розчин для ін’єкцій

хлорпромазину
гідрохлорид

chlorpromazine
hydrochloride

roztwór do wstrzykiwań

ХЛОРТАЛІДОН

Порошок (субстанція)

хлорталідон

chlortalidone

proszek

ХЛОРТРИАНІЗЕН

Порошок (субстанція)

хлортрианізен

chlorotrianisene

proszek

ХЛОРТРИАНІЗЕН

Таблетки

хлортрианізен

chlorotrianisene

tabletki

ХОЛАГОЛ

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ХОЛІСАЛ

Гель для ротової порожнини preparat złożony

preparat złożony

żel do jamy ustnej

ХОЛОКСАН® 1 Г

Порошок для розчину для
ін’єкцій

іфосфамід

ifosfamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХОЛОКСАН® 2 Г

Порошок для розчину для
ін’єкцій

іфосфамід

ifosfamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХОЛОКСАН® 500 МГ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

іфосфамід

ifosfamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХОЛОСАС

Сироп

preparat ziołowy

preparat ziołowy

syrop

ХОЛУДЕКСАН

Капсули тверді

урсодезоксихолева кислотаursodeoxycholic acid

kapsułki twarde

ХОНДРА-СИЛА®

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ХОНДРА-СИЛА®

Мазь

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

maść

ХОНДРОІТИН КОМПЛЕКС

Капсули

preparat złożony

preparat złożony

kapsułki

ХОНДРОЇТИНОВА МАЗЬ

Мазь

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

maść

ХОНДРОІТИН-ФІТОФАРМ

Емульгель для зовнішнього
застосування

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

emulsja/żel do
stosowania
zewnętrznego

ХОНДРОКСИД®

Гель

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

żel
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ХОНДРОКСИД®

Мазь

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

maść

ХОНДРОКСИД®

Таблетки

хондроїтину сульфат

chondroitin sulfate

tabletki

ХОНДРОЦЕРИН

Капсули

діацереїн

diacerein

kapsułki

ХОРАГОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

хоріонічний гонадотропін gonadotropin chorionic proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХОРІОМОН Хоріонічний
гонадотропін людський

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

хоріонічний гонадотропін gonadotropin chorionic liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХОФІТОЛ

Розчин оральний

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór doustny

ХОФІТОЛ

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ХУМАЛОГ®

Розчин для ін’єкцій

інсулін лізпро

insulin lispro

roztwór do wstrzykiwań

ХУМАЛОГ® МІКС 25

Суспензія для підшкірного
введення

інсулін лізпро

insulin lispro

zawiesina do stosowania
podskórnego

ХУМАЛОГ® МІКС 50

Суспензія для підшкірного
введення

інсулін лізпро

insulin lispro

zawiesina do stosowania
podskórnego

ХУМІРА®

Розчин для ін’єкцій

адалімумаб

adalimumab

roztwór do wstrzykiwań

ХУМОГ

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

людський менопаузальний human menopausal
гонадотропін
gonadotropin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХУМОГ - 75 В.О.

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

людський менопаузальний human menopausal
гонадотропін
gonadotropin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ХУМОДАР® Б100Р

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ХУМОДАР® К25 100Р

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ХУМУЛІН М3

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ХУМУЛІН НПХ

Суспензія для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

zawiesina do
wstrzykiwań

ХУМУЛІН РЕГУЛЯР

Розчин для ін’єкцій

інсулін людський

insulin human

roztwór do wstrzykiwań

ХЬЮМЕР 150

Спрей назальний

натрію хлорид

sodium chloride

spray do nosa

ЦЕБАНЕКС®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕБОПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕДЕКС®

Капсули

цефтібутен

ceftibuten

kapsułki

ЦЕДЕКС®

Порошок для оральної
суспензії

цефтібутен

ceftibuten

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕДРОКС САНДОЗ®

Порошок для оральної
суспензії

цефадроксил

cefadroxil

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕДРОКС САНДОЗ®

Таблетки

цефадроксил

cefadroxil

tabletki

ЦЕЛАНІД

Таблетки

lanatoside c

lanatoside C

tabletki

ЦЕЛЕБРЕКС®

Капсули

целекоксиб

celecoxib

kapsułki

ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В®

Мазь

бетаметазон

betamethasone

maść

ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В® З
ГАРАМІЦИНОМ

Крем

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin
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ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В® З
ГАРАМІЦИНОМ

Мазь

бетаметазон + гентаміцин betamethasone +
gentamicin

maść

ЦЕЛСЕНТРІ™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

маравірок

maraviroc

tabletki powlekane

ЦЕПОДЕМ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефподоксим

cefpodoxime

tabletki powlekane

ЦЕРАКСОН®

Розчин для ін’єкцій

цитиколін

citicoline

roztwór do wstrzykiwań

ЦЕРАКСОН®

Розчин для перорального
застосування

цитиколін

citicoline

roztwór do stosowania
doustnego

ЦЕРАКСОН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цитиколін

citicoline

tabletki powlekane

ЦЕРЕБРОКУРИН®

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЦЕРЕГІН

Розчин для ін’єкцій

preparat złożony

preparat złożony

roztwór do wstrzykiwań

ЦЕРЕЗИМ® 400 ОД

Порошок для приготування іміглюцераза
концентрату для розчину для
інфузій

imiglucerase

proszek do
przygotowania
koncentratu do
sporządzania roztworu
do wlewu

ЦЕРУКАЛ®

Розчин для ін’єкцій

метоклопрамід

metoclopramide

roztwór do wstrzykiwań

ЦЕРУКАЛ®

Таблетки

метоклопрамід

metoclopramide

tabletki

ЦЕТИЛ

Таблетки, вкриті оболонкою цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

ЦЕТИЛПІРИДИНІЮ ХЛОРИД Порошок (субстанція)

цетилпіридинію хлорид

Substacja czynna

Postać

cetylpyridinium chloride proszek

ЦЕТИРИЗИН-АСТРАФАРМ

Таблетки, вкриті оболонкою цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

ЦЕТРАКСАЛ ПЛЮС

Краплі вушні

ципрофлоксацин +
флуоцинолону ацетонід

ciprofloxacin +
fluocinolone acetonide

krople do uszu

ЦЕТРИЛЕВ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

tabletki powlekane

ЦЕТРИЛЕВ СИРОП

Сироп

левоцитиризину
дигідрохлорид

levocetirizine
dihydrochloride

syrop

ЦЕТРИН®

Сироп

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride syrop

ЦЕТРИН®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цетиризину гідрохлорид

cetirizine dihydrochloride tabletki powlekane

ЦЕТРОТІД® 0,25 мг

Порошок та розчинник для
розчину для ін’єкцій

цетрорелікс

cetrorelix

proszek i rozpuszczalnik
do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

ЦЕФАЗОЛІН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефазолін

cefazolin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАЗОЛІН-АСТРАФАРМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефазолін

cefazolin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАЗОЛІН-БХФЗ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефазолін

cefazolin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефазолін

cefazolin

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАЛЕКСИН

Гранули для оральної
суспензії

цефалексин

cefalexin

granulat do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕФАЛЕКСИН

Капсули

цефалексин

cefalexin

kapsułki
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ЦЕФАЛЕКСИН АЛКАЛОЇД®

Порошок для оральної
суспензії

цефалексин

cefalexin

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕФАНТРАЛ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФАСЕЛЬ

Таблетки

натрію селеніт

sodium selenite

tabletki

ЦЕФЕКОН® Д

Супозиторії

парацетамол

paracetamol

czopki

ЦЕФЕКОН® Н

Супозиторії

кофеїн + напроксен +
саліциламід

caffeine + naproxen +
salicylamide

czopki

ЦЕФЕПІМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефепім

cefepime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФЕПІМ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

Порошок (субстанція)

цефепім

cefepime

proszek

ЦЕФІКС

Капсули

цефіксим

cefixime

kapsułki

ЦЕФІКС

Порошок для оральної
суспензії

цефіксим

cefixime

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕФОБІД®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон

cefoperazone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОБОЦИД

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон

cefoperazone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОГРАМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОДОКС

Порошок для оральної
суспензії

цефподоксим

cefpodoxime

proszek do
przygotowania zawiesiny
doustnej

ЦЕФОДОКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефподоксим

cefpodoxime

tabletki powlekane

ЦЕФОКТАМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОПЕКТАМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОСУЛЬБІН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефоперазон +
сульбактам

cefoperazone +
sulbactam

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОТАКСИМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОТАКСИМ-АСТРАФАРМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦЯ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефотаксим

cefotaxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФОТАКСИМУ НАТРІЄВА
СІЛЬ СТЕРИЛЬНА

Порошок (субстанція)

цефотаксим

cefotaxime

proszek
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ЦЕФТАЗИДИМ КАБІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТАЗИДИМ КАБІ

Порошок для розчину для
інфузій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wlewów

цефтазидим

ceftazidime

proszek

ЦЕФТАЗИДИМ СТЕРИЛЬНИЙ Порошок (субстанція)
ЦЕФТАЗИДИМ-ФАРМЕКС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТАРИДЕМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРАКС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРАКТАМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон + сульбактам ceftriaxone + sulbactam proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРИАКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРИАКСОН - ФАРМЕКС

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРИАКСОН КАБІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРИАКСОН-ДАРНИЦЯ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРИАКСОНУ НАТРІЄВА
СІЛЬ СТЕРИЛЬНА

Кристалічний порошок
(субстанція)

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek krystaliczny

ЦЕФТРИАКСОНУ НАТРІЄВА
СІЛЬ СТЕРИЛЬНА

Порошок кристалічний
(субстанція)

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek krystaliczny

ЦЕФТРІАКСОН

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРІАКСОН-АСТРАФАРМ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТРІАКСОН-БХФЗ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтріаксон

ceftriaxone

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФТУМ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефтазидим

ceftazidime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФУР

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФУРОКСИМ КАБІ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФУРОКСИМ САНДОЗ®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć
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ЦЕФУРОКСИМ САНДОЗ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

ЦЕФУРОКСИМ-БХФЗ

Порошок для розчину для
ін’єкцій

цефуроксим

cefuroxime

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦЕФУРОКСИМУ НАТРІЄВА
СІЛЬ СТЕРИЛЬНА

Порошок (субстанція)

цефуроксим

cefuroxime

proszek

ЦЕФУТИЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

цефуроксим

cefuroxime

tabletki powlekane

ЦИБОР

Розчин для ін’єкцій

беміпарин

bemiparin

roztwór do wstrzykiwań

ЦИБОР 2500

Розчин для ін’єкцій

беміпарин

bemiparin

roztwór do wstrzykiwań

ЦИБОР 3500

Розчин для ін’єкцій

беміпарин

bemiparin

roztwór do wstrzykiwań

ЦИБОРАТ-ОФТАН

Краплі очні

борна кислота + цинку
сульфат

boric acid + zinc sulfate krople do oczu

ЦИДЕЛОН

Краплі очні

цинку сульфат,
декаметоксин

zinc sulfate,
decamethoxin

krople do oczu

ЦИКЛО 3® ФОРТ

Капсули тверді

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kapsułki twarde

ЦИКЛОДИНОН®

Краплі оральні

екстракт плодів прутняку agni casti fructus
звичайного

ЦИКЛОДИНОН®

Таблетки, вкриті оболонкою екстракт плодів прутняку agni casti fructus
звичайного

tabletki powlekane

ЦИКЛОДОЛ

Таблетки

тригексифенідил

trihexyphenidyl

tabletki

ЦИКЛОМЕД

Краплі очні

циклопентолат

cyclopentolate

krople do oczu

ЦИКЛОСПОРИН АЛКАЛОЇД

Капсули м`які

циклоспорин

ciclosporin

kapsułki miękkie

ЦИКЛОСПОРИН АЛКАЛОЇД

Розчин оральний

циклоспорин

ciclosporin

roztwór doustny

ЦИКЛОФЕРОН®

Лінімент

меглуміну амідотризоат

meglumine
acridоnacetate

mazidło

ЦИКЛОФЕРОН®

Розчин для ін’єкцій

меглуміну амідотризоат

meglumine
acridоnacetate

roztwór do wstrzykiwań

ЦИКЛОФЕРОН®

Таблетки вкриті оболонкою, меглуміну амідотризоат
кишковорозчинні

meglumine
acridоnacetate

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЦИКЛОФОСФАН®

Порошок для розчину для
ін’єкцій

циклофосфамід

cyclophosphamide

proszek do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦИМЕВЕН®

Ліофілізат для розчину для
інфузій

ганцикловір

ganciclovir

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЦИНАРИЗИН

Порошок (субстанція)

цинаризин

cinnarizine

proszek

ЦИНАРИЗИН

Таблетки

цинаризин

cinnarizine

tabletki

ЦИНАРИЗИН „ОЗ”

Таблетки

цинаризин

cinnarizine

tabletki

ЦИНАРІКС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki powlekane

ЦИНАТРОПИЛ®-ЗДОРОВ’Я

Капсули тверді

цинаризин + пірацетам

cinnarizine + piracetam kapsułki twarde

ЦИНКОВА МАЗЬ

Мазь

цинку оксид

zinc oxide

maść

ЦИНКТЕРАЛ

Таблетки, вкриті оболонкою цинку сульфат

zinc sulfate

tabletki powlekane

ЦИНКУ МАЗЬ

Мазь

цинку оксид

zinc oxide

maść

ЦИПРАЛЕКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

есциталопрам

escitalopram

tabletki powlekane

ЦИПРАМІЛ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

циталопрам

citalopram

tabletki powlekane

ЦИПРИНОЛ®

Концентрат для приготування ципрофлоксацин
розчину для інфузій

ciprofloxacin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu
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krople doustne

Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЦИПРИНОЛ®

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wlewów

ЦИПРИНОЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОБАЙ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОБЕЛ®

Таблетки, вкриті оболонкою ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОЗОЛ

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин +
орнідазол

ciprofloxacin +
ornidazole

roztwór do wlewów

ЦИПРОЛЕТ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОТЕРОНУ АЦЕТАТ

Порошок (субстанція)

ципротерону ацетат

cyproterone acetate

proszek

ЦИПРОТІН™

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин +
тинідазол

ciprofloxacin + tinidazole tabletki powlekane

ЦИПРОФАРМ®

Краплі очні/вушні

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

krople do oczu i uszu

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Краплі очні

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

krople do oczu

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wlewów

ЦИПРОФЛОКСАЦИН

Таблетки, вкриті оболонкою ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОФЛОКСАЦИНДАРНИЦЯ

Таблетки, вкриті оболонкою ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИПРОФЛОКСАЦИНКРЕДОФАРМ

Розчин для ін’єкцій та інфузій ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wstrzykiwań
i wlewów

ЦИПРОФЛОКСАЦИННОВОФАРМ

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wlewów

ЦИПРОФЛОКСАЦИНУ
ГІДРОХЛОРИД

Порошок (субстанція)

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

proszek

ЦИПРОЦИН-Н

Концентрат для приготування ципрофлоксацин
розчину для інфузій

ciprofloxacin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИПРУБІЦИН - 10

Ліофілізат для розчину для
інфузій

епірубіцин

epirubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЦИПРУБІЦИН - 50

Ліофілізат для розчину для
інфузій

епірубіцин

epirubicin

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЦИСПЛАТИН

Концентрат для приготування цисплатин
розчину для інфузій

cisplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИСПЛАТИН

Порошок кристалічний
(субстанція)

цисплатин

cisplatin

proszek krystaliczny

ЦИСПЛАТИН

Розчин для ін’єкцій

цисплатин

cisplatin

roztwór do wstrzykiwań

ЦИСПЛАТИН „ЕБЕВЕ”

Концентрат для приготування цисплатин
розчину для інфузій

cisplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИСПЛАТИНА АККОРД

Концентрат для приготування цисплатин
розчину для інфузій

cisplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИСПЛАТИН-МІЛІ

Концентрат для приготування цисплатин
розчину для інфузій

cisplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИСПЛАТИН-ТЕВА

Концентрат для приготування цисплатин
розчину для інфузій

cisplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИСТОН®

Таблетки

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki

циталопрам

citalopram

proszek

ЦИТАЛОПРАМУ ГІДРОБРОМІД Порошок (субстанція)
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЦИТАРАБІН

Розчин для ін’єкцій

цитарабін

cytarabine

roztwór do wstrzykiwań

ЦИТЕАЛ

Розчин для зовнішнього
застосування

хлоргексидин +
chlorhexidine +
хлорокрезол + гексамідин chlorocresol +
hexamidine

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЦИТЕРАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИТОГЕМ

Ліофілізат для розчину для
інфузій

гемцитабін

gemcitabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wlewów

ЦИТОЗАР®

Ліофілізат для розчину для
ін’єкцій

цитарабін

cytarabine

liofilizat do
przygotowania roztworu
do wstrzyknięć

ЦИТОКАРБ®

Концентрат для приготування карбоплатин
розчину для інфузій

carboplatin

koncentrat do
przygotowania roztworu
do wlewu

ЦИТОФЛАВІН

Таблетки вкриті оболонкою, preparat złożony
кишковорозчинні

preparat złożony

tabletki powlekane,
dojelitowe

ЦИТОХРОМ-С

Розчин для ін’єкцій

цитохром С

cytochrome c

roztwór do wstrzykiwań

ЦИТРАМОН В

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАМОН ЕКСТРА

Таблетки

кофеїн + парацетамол

ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАМОН-М

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАМОН-Ф

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАМОН-Ф ФОРТЕ

Капсули

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
kapsułki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАМОН-ФОРТЕ

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИТРАФЛІТ

Порошок для орального
розчину

лимонна кислота +
магнію оксид + натрію
пікосульфат

ЦИТРОПАК® - ДАРНИЦЯ

Таблетки

ацетилсаліцилова кислота acetylsalicylic acid +
tabletki
+ кофеїн + парацетамол caffeine + paracetamol

ЦИФЛОКС

Розчин для інфузій

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

roztwór do wlewów

ЦИФРАН

Таблетки, вкриті оболонкою ципрофлоксацин

ciprofloxacin

tabletki powlekane

ЦИФРАН OD

Таблетки пролонгованої дії

ciprofloxacin

tableki o przedłużonym
uwalnianiu

ЦИФРАН СТ

Таблетки, вкриті оболонкою ципрофлоксацин +
тинідазол

ciprofloxacin + tinidazole tabletki powlekane

ЦІАНОКОБАЛАМІН

Порошок (субстанція)

ципрофлоксацин

caffeine + paracetamol tabletki

citric acid + magnesium proszek do
oxide + sodium
przygotowania roztworu
picosulfate
doustnego

ціанокобаламін

cyanocobalamin

proszek

ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН Розчин для ін’єкцій
В12)

ціанокобаламін

cyanocobalamin

roztwór do wstrzykiwań

ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ Розчин для ін’єкцій
(ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ)

ціанокобаламін

cyanocobalamin

roztwór do wstrzykiwań

ЦІЛОКСАН®

Краплі очні/вушні

ципрофлоксацин

ciprofloxacin

krople do oczu i uszu

ЦМИНУ ПІЩАНОГО КВІТКИ

Квітки (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

kwiat

ЦФД/САГ-М

Розчин

preparat złożony

preparat złożony

roztwór

ЧЕБРЕЦЮ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ Екстракт рідкий (субстанція) preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

preparat ziołowy

ziele

ЧЕБРЕЦЮ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy
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Nazwa handlowa /
Торгова назва

Postać /
Лікарська форма

Substancja czynna /
Діюча речовина

Substacja czynna

Postać

ЧЕМЕРИЧНА ВОДА

Розчин для зовнішнього
застосування

preparat ziołowy

preparat ziołowy

roztwór do stosowania
zewnętrznego

ЧЕМПІКС

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

варениклін

varenicline

tabletki powlekane

ЧИСТОТІЛУ ТРАВА

Трава (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

ziele

ЧОРНИЦІ ПАГОНИ

Пагони (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

pędy

ШАВЛІЇ ЛИСТЯ

Листя (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

liście

ШАВЛІЇ НАСТОЙКА

Настойка

preparat ziołowy

preparat ziołowy

nalewka

ШАВЛІЯ

Таблетки для смоктання

preparat ziołowy

preparat ziołowy

tabletki do ssania

ШИПШИНИ ОЛІЯ

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej

ШИПШИНИ ПЛОДИ

Плоди (субстанція)

preparat ziołowy

preparat ziołowy

owoce

ШЛУНКОВИЙ ЗБІР № 3

Збір

preparat ziołowy

preparat ziołowy

mieszanka

ШЛУНКОВИЙ СІК
НАТУРАЛЬНИЙ

Рідина оральна

пепсин

pepsin

płyn do stosowania
doustnego

ШЛУНКОВІ КРАПЛІ

Краплі оральні

preparat ziołowy

preparat ziołowy

krople doustne

ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСЬКОЇ Екстракт рідкий
ЕКСТРАКТ

preparat ziołowy

preparat ziołowy

wyciąg rzadki

ШТУЧНІ СЛЬОЗИ

Краплі очні

декстран + гіпромелоза

dextran + hypromellose krople do oczu

ЮМЕКС®

Таблетки

селегілін

selegiline

tabletki

ЮНІВІТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

мінерали + вітаміни

minerals + vitamins

tabletki powlekane

ЮНІГАММА®

Таблетки, вкриті оболонкою ціанокобаламін +
піридоксин + тіамін

cyanocobalamin +
pyridoxine + thiamine

tabletki powlekane

ЮНІДОКС СОЛЮТАБ®

Таблетки, що диспергуються доксициклін

doxycycline

tabletki dyspergowalne

ЮНІЕНЗИМ® З МПС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ЮНІПАК®

Розчин для ін’єкцій

йогексол

iohexol

roztwór do wstrzykiwań

ЯЛИЦІ ОЛІЯ (ПІХТИ ОЛІЯ
ЕФІРНА)

Олія

preparat ziołowy

preparat ziołowy

olej

ЯНУВІЯ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

ситагліптин

sitagliptin

tabletki powlekane

ЯНУМЕТ

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

метформін + ситагліптин metformin + sitagliptin tabletki powlekane

ЯРИНА®

Таблетки, вкриті оболонкою дроспіренон + етиніл
естрадіолу

drospirenone +
ethinylestradiol

tabletki powlekane

ЯРИНА® ПЛЮС

Таблетки, вкриті оболонкою preparat złożony

preparat złożony

tabletki powlekane

ЯСНАЛ®

Таблетки, вкриті плівковою
оболонкою

donepezil

tabletki powlekane

донепезил

180

