Додаток 3
до Наказу Міністерства охорони
здоров’я України
20.03.2015 № 164

ПЕРЕЛІК
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ), ЩОДО ЯКИХ БУЛИ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО
РЕЄСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

1.

БАКТЕРІОФАГ
СТАФІЛОКОКО
ВИЙ РІДКИЙ

рідина для
внутрішнього,
місцевого та
зовнішнього
застосування по
20 мл у флаконах
№ 10, по 100 мл у
пляшках № 1

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна

ПрАТ
"БІОФАРМА",
Україна;
ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА",
Україна

Україна

за
рецептом

819/11300200000

2.

БЕТФЕР 1А
ПЛЮС

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна

ПрАТ
"БІОФАРМА",
Україна;
ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА",
Україна

Україна

за
рецептом

853/11300200000

3.

ЛАФЕРОБІОН
®
(ІНТЕРФЕРОН
АЛЬФА-2B
РЕКОМБІНАНТ
НИЙ СУХИЙ)

порошок для
розчину для
ін'єкцій по 6000000
МО (30 мкг) у
флаконах № 1 або
№ 4 у комплекті з
розчинником: вода
для ін'єкцій
стерильна по 1 мл
в ампулах № 1 або
№4
порошок
назальний по
100000 МО в
ампулах № 10 або
по 500000 МО у
флаконах № 1 у
комплекті з
кришкоюкрапельницею або
по 100000 МО у
флаконах № 10,
або по 100000 МО
у флаконах № 5 у

внесення змін до реєстраційних
матеріалів: зміни, що стосуються
випуску серії та контролю якості
готового лікарського засобу (заміна
або додавання виробника,
відповідального за випуск серії) не включаючи
контроль/випробування серії
(реєстрація виробника, що
відповідає за випуск серії)
внесення змін до реєстраційних
матеріалів: зміни, що стосуються
випуску серії та контролю якості
готового лікарського засобу (заміна
або додавання виробника,
відповідального за випуск серії) не включаючи
контроль/випробування серії
(реєстрація виробника, що
відповідає за випуск серії)

ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА"

Україна

ПрАТ
"БІОФАРМА",
Україна;
ТОВ "ФЗ
"БІОФАРМА",
Україна

Україна

за
рецептом

72/12300200000

внесення змін до реєстраційних
матеріалів: зміни, що стосуються
випуску серії та контролю якості
готового лікарського засобу (заміна
або додавання виробника,
відповідального за випуск серії) не включаючи
контроль/випробування серії
(реєстрація виробника, що
відповідає за випуск серії)

Рекл
амув
ання

Номер
реєстраційно
го
посвідчення

Продовження додатка 3

2
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

комплекті з 5
дозуючими
піпетками

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекл
амув
ання

Номер
реєстраційно
го
посвідчення

