Додаток 1

ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

вторинне
пакування, випуск
серії:
ІМУНА ФАРМ, а.
с., Словацька
Республіка
виробництво,
первинне
пакування:
СЕВАФАРМА, а.с.,
Чеська Республіка
Гленмарк
Фармасьютикалз
Лтд.

Словацька
Республіка/
Чеська
Республіка

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14538/01
/01

Індія

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14496/01
/01

1.

АЛТЕАНА

суспензія не менше
40 МО/0,5 мл для
ін`єкцій по 1 дозі (0,5
мл) у попередньо
наповнених
шприцах з
прикріпленою
голкою № 1, № 5 та
по 1 дозі (0,5 мл) у
ампулах № 10

ІМУНА ФАРМ,
а. с.

Словаць
ка
Республі
ка

2.

ГЛЕНБЕКАР

Гленмарк
Фармасьютика
лз Лтд.

Індія

3.

ГЛЕНБЕКАР

Гленмарк
Фармасьютика
лз Лтд.

Індія

Гленмарк
Фармасьютикалз
Лтд.

Індія

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14496/01
/02

4.

ГЛЕНБЕКАР

Гленмарк
Фармасьютика
лз Лтд.

Індія

Гленмарк
Фармасьютикалз
Лтд.

Індія

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14496/01
/03

5.

ГЛЕНБЕКАР

Гленмарк
Фармасьютика
лз Лтд.

Індія

Гленмарк
Фармасьютикалз
Лтд.

Індія

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14496/01
/04

6.

КОАКТ

Ауробіндо
Фарма Лтд

Індія

Ауробіндо Фарма
Лтд

Індія

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/13884/02
/01

7.

КОАКТ

аерозоль для
інгаляцій,
дозований, 250
мкг/дозу по 200 доз
у контейнері № 1
аерозоль для
інгаляцій,
дозований, 200
мкг/дозу по 200 доз
у контейнері № 1
аерозоль для
інгаляцій,
дозований, 100
мкг/дозу по 200 доз
у контейнері № 1
аерозоль для
інгаляцій,
дозований, 50
мкг/дозу по 200 доз
у контейнері № 1
порошок для
оральної суспензії,
125 мг/31,25 мг в 5
мл у флаконах № 1
порошок для

Ауробіндо

Індія

Ауробіндо Фарма

Індія

реєстрація на 5

за

не

UA/13884/02

№
з/п

8.

Назва
лікарського
засобу

КСТАНДІ

Форма випуску

Заявник

оральної суспензії,
250 мг/62,5 мг в 5 мл
у флаконах № 1
капсули по 40 мг №
112 (28х4) в
блістерах

Фарма Лтд
Астеллас
Фарма Юроп
Б.В.

Країна

Виробник

Країна

Лтд
Нiдерла
нди

виробництво bulk:
Каталент Фарма
Солюшнс, ЛЛС,
США
первинне
пакування:
Пекеджин
Координейторс,
ЛЛС, США
вторинне
пакування, випуск
серії:
Астеллас Фарма
Юроп Б.В.,
Нідерланди

2

США/
Нідерланди

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

років

рецептом

підлягає

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
/02

реєстрація на 5
років

за
рецептом

не
підлягає

UA/14503/01
/01

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміни в
інструкції для
медичного
застосування у р.
«Спосіб
застосування та
дози», «Діти»
відповідно до
референтного
препарату;
вилучення
виробника діючої
речовини; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміни в
інструкції для
медичного
застосування у р.
«Спосіб
застосування та
дози», «Діти»

за
рецептом

Не
підлягає

UA/3767/01/
01

за
рецептом

Не
підлягає

UA/3767/01/
02

1.

АКСЕФ®

таблетки, вкриті
оболонкою по 250 мг
№ 10 (10х1), № 20
(10х2) у блістерах

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ
А.Ш.

Туреччи
на

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ А.Ш.

Туреччина

2.

АКСЕФ®

таблетки, вкриті
оболонкою по 500 мг
№ 10 (10х1), № 20
(10х2) у блістерах

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ
А.Ш.

Туреччи
на

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ А.Ш.

Туреччина

№
з/п

3.

Назва
лікарського
засобу

БІОВЕН
МОНО®

Форма випуску

розчин для ін’єкцій
по 25 мл, 50 мл або
100 мл у пляшках №
1

Заявник

ТОВ
"БІОФАРМА
ПЛАЗМА"

Країна

Україна

Виробник

ПрАТ "БІОФАРМА"

4

Країна

Україна

Реєстраційна
процедура

відповідно до
референтного
препарату;
вилучення
виробника діючої
речовини; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна в контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна торговельної
назви лікарського
засобу (було: Біовен
Моно®
(Імуноглобулін
людини нормальний
рідкий для
внутрішньовенного
введення); зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; виправлення
технічної помилки

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/14526/01
/01

№
з/п

4.

Назва
лікарського
засобу

БІОВЕН
МОНО®

Форма випуску

розчин для ін’єкцій
in bulk по 25 мл у
пляшках № 96; in
bulk по 50 мл по
у пляшках № 56

Заявник

ТОВ
"БІОФАРМА
ПЛАЗМА"

Країна

Україна

Виробник

ПрАТ "БІОФАРМА"

5

Країна

Україна

Реєстраційна
процедура

згідно п. 4.2.3 (г)
Наказу МОЗ України
від 26.08.2005 №426
(у редакції Наказу
МОЗ України від
04.01.2013 №3) в
назві лікарської
форми
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна в контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна торговельної
назви лікарського
засобу (було: Біовен
Моно®
(Імуноглобулін
людини нормальний
рідкий для
внутрішньовенного
введення); зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; виправлення
технічної помилки
згідно п. 4.2.3 (г)
Наказу МОЗ України
від 26.08.2005 №426
(у редакції Наказу
МОЗ України від
04.01.2013 №3) в
назві лікарської

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/14527/01
/01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

5.

ВІРОЛЕКС

крем, 50 мг/г по 5 г у
тубі № 1

КРКА, д.д.,
Ново место

Словенія

КРКА, д.д., Ново
место

Словенія

6.

ГЛУТАРГІН

розчин для ін'єкцій,
200 мг/мл по 5 мл в
ампулах
№ 10 у коробці, № 5
(5х1), № 10 (5х2) у
блістерах в коробці

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю
"Фармацевтичн
а компанія
"Здоров'я"

Україна

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фармацевтична
компанія
"Здоров'я"

Україна

7.

ДЕЗАМІНООКС
ИТОЦИН

таблетки по 50 МО
№ 10 (10х1) у

АТ "Гріндекс"

Латвiя

АТ "Гріндекс"

Латвiя

6

Реєстраційна
процедура

форми
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміни,
пов’язані з
необхідністю
приведення у
відповідність до
монографії
Державної
фармакопеї України
або Європейської
фармакопеї; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування АФІ
або діючої речовини
або
вихідного/проміжног
о продукту/реагенту;
уточнення
написання
дозування
відповідно до вимог
оригінальної
документації фірмивиробника
перереєстрація у
зв`язку із

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/2526/04/
01

за
рецептом

не
підлягає

UA/4022/01/
02

за
рецептом

не
підлягає

UA/3728/01/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

блістерах

8.

КУРІОЗИН

гель, 1,027 мг/г по
15 г у тубах № 1

9.

ЛАМІТОР

таблетки по 25 мг №
30 (10х3) у блістерах

ВАТ "Гедеон
Ріхтер"

Угорщин
а

ВАТ "Гедеон
Ріхтер"

Угорщина

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІК
АЛС ЛТД.

Індія

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІКАЛ
С ЛТД.

Індія

7

Реєстраційна
процедура

закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу (інші зміни у
методах
випробувань; зміна
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна в контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення;
введення додаткової
дільниці; введення
додаткової дільниці
виробництва для
частини або всього
виробничого
процесу готового
лікарського засобу
(дільниця для
первинного та

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

без
рецепта

підлягає

UA/3824/01/
01

за
рецептом

UA/2915/01/
01

№
з/п

10.

Назва
лікарського
засобу

ЛАМІТОР

Форма випуску

таблетки по 50 мг №
30 (10х3) у блістерах

Заявник

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІК
АЛС ЛТД.

Країна

Індія

Виробник

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІКАЛ
С ЛТД.

8

Країна

Індія

Реєстраційна
процедура

вторинного
пакування,
відповідального за
випуск серії); зміни
до інструкції для
медичного
застосування до
розділу "Показання",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
референтного
препарату; зміни,
пов’язані з
необхідністю
приведення у
відповідність до
монографії
Державної
фармакопеї України
або Європейської
фармакопеї; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення;
введення додаткової
дільниці; введення
додаткової дільниці
виробництва для
частини або всього
виробничого
процесу готового
лікарського засобу
(дільниця для
первинного та
вторинного

Умови
відпуску

за
рецептом

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/2915/01/
02

№
з/п

11.

Назва
лікарського
засобу

ЛАМІТОР

Форма випуску

таблетки по 100 мг
№ 30 (10х3) у
блістерах

Заявник

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІК
АЛС ЛТД.

Країна

Індія

Виробник

ТОРРЕНТ
ФАРМАСЬЮТІКАЛ
С ЛТД.

9

Країна

Індія

Реєстраційна
процедура

пакування,
відповідального за
випуск серії); зміни
до інструкції для
медичного
застосування до
розділу "Показання",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
референтного
препарату; зміни,
пов’язані з
необхідністю
приведення у
відповідність до
монографії
Державної
фармакопеї України
або Європейської
фармакопеї; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення;
введення додаткової
дільниці; введення
додаткової дільниці
виробництва для
частини або всього
виробничого
процесу готового
лікарського засобу
(дільниця для
первинного та
вторинного
пакування,

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

Не
підлягає

UA/2915/01/
03

№
з/п

12.

Назва
лікарського
засобу

МІЛДРОНАТ®

Форма випуску

капсули тверді по
250 мг № 40 (10х4) у
блістерах

Заявник

АТ "Гріндекс"

Країна

Латвія

Виробник

АТ "Гріндекс"

10

Країна

Латвія

Реєстраційна
процедура

відповідального за
випуск серії); зміни
до інструкції для
медичного
застосування до
розділу "Показання",
"Спосіб
застосування та
дози", "Діти"
відповідно до
референтного
препарату; зміни,
пов’язані з
необхідністю
приведення у
відповідність до
монографії
Державної
фармакопеї України
або Європейської
фармакопеї; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
коду АТХ відповідно
до міжнародного
класифікатора
ВООЗ; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; зміна

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/3419/02/
01

№
з/п

13.

Назва
лікарського
засобу

РИСПЕТРИЛ

Форма випуску

таблетки, вкриті
оболонкою, по 1 мг
№ 60 у флаконах

Заявник

Фармасайнс
Інк.

Країна

Канада

Виробник

Фармасайнс Інк.

11

Країна

Канада

Реєстраційна
процедура

уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміна в контактних
даних
уповноваженої
особи,
відповідальної за
фармаконагляд;
зміни до інструкції
для медичного
застосування до
розділу "Показання",
"Спосіб
застосування та
дози" відповідно до
короткої
характеристики
препарату та
висновку
консультативноекспертної групи
"Кардіологія.
Ревматологія.
Лікарські засоби" та
висновка
консультативноекспертної групи
"Неврологія.
Психіатрія. Лікарські
засоби"; приведення
умов зберігання
готового лікарського
засобу у
відповідність до
рекомендацій
Керівництва ICH
Q1A(R2)
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/3656/01/
02

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

14.

РИСПЕТРИЛ

таблетки, вкриті
оболонкою, по 4 мг
№ 60 у флаконах

Фармасайнс
Інк.

Канада

Фармасайнс Інк.

Канада

15.

РИСПЕТРИЛ

таблетки, вкриті
оболонкою, по 2 мг
№ 60 у флаконах, №
20 (10х2) у блістерах

Фармасайнс
Інк.

Канада

Фармасайнс Інк.

Канада

12

Реєстраційна
процедура

параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; вилучення
сили дії по 0,5 мг
або по 6 мг
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; вилучення
сили дії по 0,5 мг
або по 6 мг
перереєстрація у
зв`язку із
закінченням терміну
дії реєстраційного
посвідчення; зміна
параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу; зміна у
методах
випробування
готового лікарського
засобу; вилучення
сили дії по 0,5 мг
або по 6 мг

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

не
підлягає

UA/3656/01/
03

за
рецептом

не
підлягає

UA/3656/01/
05

Додаток 3

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

1.

Назва
лікарського
засобу

АЛВОПЕНЕМ

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

порошок для
розчину для ін'єкцій
або інфузій по 1000
мг у флаконах № 1,
№ 10

Алвоген ІПКо
С.ар.л

Люксемб
ург

відповідає за
випуск серії:
Хоспіра ЮК
Лімітед, Велика
Британiя;
виробництво,
тестування,
аналітичні
дослідження
стабільності;
тестування та
пакування готового
продукту: Хоспіра
Хелскеа Індія
Прайвіт Лімітед,
Індія; виробництво,
тестування,
аналітичні
дослідження
стабільності;
тестування та
пакування
стерильних
проміжних
речовин: Орхід
Кемікалз і
Фармацеутікалз

Велика
Британiя/ Індія/
Нідерланди/
Чеська
Республіка/
Італія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
первинної упаковки
готового лікарського
засобу; зміна
постачальників
пакувальних
матеріалів або
комплектуючих.
Введення змін
протягом 3-х
місяців після
затвердження

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/13613/01
/02

№
з/п

2.

Назва
лікарського
засобу

АЛВОПЕНЕМ

Форма випуску

порошок для
розчину для ін'єкцій
або інфузій по 500
мг у флаконах № 1,
№ 10

Заявник

Алвоген ІПКо
С.ар.л

Країна

Люксемб
ург

Виробник

Лтд, Індія;
виробник,
відповідальний за
вторинне
пакування: ЮПС
СКС (Нідерланди)
Б.В., Нідерланди;
виробник,
відповідальний за
вторинне
пакування: СВУС
Фарма, а.с.,
Чеська Республіка;
тестування серій
лікарського засобу:
Хоспіра С.п.А.,
Італія
відповідає за
випуск серії:
Хоспіра ЮК
Лімітед, Велика
Британiя;
виробництво,
тестування,
аналітичні
дослідження
стабільності;
тестування та
пакування готового
продукту: Хоспіра
Хелскеа Індія
Прайвіт Лімітед,
Індія; виробництво,
тестування,

14

Країна

Велика
Британiя/ Індія/
Нідерланди/
Чеська
Республіка/
Італія

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
первинної упаковки
готового лікарського
засобу; зміна
постачальників
пакувальних
матеріалів або
комплектуючих.
Введення змін
протягом 3-х
місяців після
затвердження

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/13613/01
/01

№
з/п

3.

Назва
лікарського
засобу

ДАЛАЦИН
ПІХВОВИЙ
КРЕМ

Форма випуску

крем вагінальний 2
% по 20 г у тубах №
1 разом з 3
аплікаторами в
коробці

Заявник

Пфайзер Інк.

Країна

США

Виробник

аналітичні
дослідження
стабільності;
тестування та
пакування
стерильних
проміжних
речовин: Орхід
Кемікалз і
Фармацеутікалз
Лтд, Індія;
виробник,
відповідальний за
вторинне
пакування: ЮПС
СКС (Нідерланди)
Б.В., Нідерланди;
виробник,
відповідальний за
вторинне
пакування: СВУС
Фарма, а.с.,
Чеська Республіка;
тестування серій
лікарського засобу:
Хоспіра С.п.А.,
Італія
Фармація і Апджон
Компані

15

Країна

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

США

внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
зміни в інструкції
для медичного
застосування.
Введення змін
протягом 3-х місяців

за
рецептом

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/1903/03/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

Новартіс
Консьюмер
Хелс СА

Швейцар
ія

Сандоз Груп Саглік
Урунлері Ілакларі
Сан. ве А.С.,
Туреччина;
Новартіс
Консьюмер Хелс,
Інк., США

Туреччина/
США

4.

ЕКСЕДРИН

таблетки, вкриті
плівковою
оболонкою, № 10
(10х1), № 20 (10х2) у
блістерах

5.

ЕТОЛ ФОРТ

таблетки, вкриті
оболонкою, по 400
мг № 4,
№ 14 (14х1),
№ 28 (14х2)

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ
А.Ш.

Туреччи
на

НОБЕЛ ІЛАЧ
САНАЇ ВЕ
ТІДЖАРЕТ А.Ш.

Туреччина

6.

ІММУНАЛ®

таблетки по
80 мг № 20 (10х2) у
блістерах у коробці

Сандоз
Фармасьютікал
з д.д.

Словенія

Лек
фармацевтична
компанія д.д.

Словенія

16

Реєстраційна
процедура

після затвердження
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів:
зміна параметрів
специфікацій та/або
допустимих меж
готового лікарського
засобу. Введення
змін протягом 6-ти
місяців після
затвердження
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
найменування
виробника, без зміни
місця виробництва;
зміни у тексті
маркування
вторинної упаковки
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміни в
інструкції для
медичного
застосування у
розділи: Показання,
Протипоказання.
Належні заходи
безпеки при
застосуванні.
Застосування у
період вагітності або
годування груддю.

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

без
рецепта

UA/9438/01/
01

за
рецептом

UA/3962/01/
01

без
рецепта

UA/2837/02/
01

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

7.

ЛАМОТРИН
100

таблетки по 100 мг
№ 10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6) у
блістерах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

8.

ЛАМОТРИН 25

таблетки по 25 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6) у
блістерах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

17

Реєстраційна
процедура

Діти. Спосіб
застосування та
дози (Термін
введення змін протягом 3-х місяців
після затвердження)
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
розміру упаковки
готового лікарського
засобу (введення
додаткової
упаковки) з
відповідними
змінами у р.
«Упаковка»; зміна у
короткій
характеристиці
лікарського засобу,
інструкції для
медичного
застосування або
маркуванні упаковок
(маркування для
упаковки)
внесення змін до
реєстраційних
матеріалів: зміна
розміру упаковки
готового лікарського
засобу (введення
додаткової
упаковки) з
відповідними
змінами у р.
«Упаковка»; зміна у
короткій

Умови
відпуску

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

за
рецептом

UA/2112/01/
02

за
рецептом

UA/2112/01/
03

№
з/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

9.

ЛАМОТРИН 50

таблетки по 50 мг №
10 (10х1), № 30
(10х3), № 60 (10х6) у
блістерах

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

ТОВ "Фарма
Старт"

Україна

10.

ЛОРАТАДИН

сироп, 5,0 мг/5 мл по
100 мл у флаконах
№1

ТОВ "ЮріяФарм"

Україна

ТОВ "Юрія-Фарм"

Україна

18

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

характеристиці
лікарського засобу,
інструкції для
медичного
застосування або
маркуванні упаковок
(маркування для
упаковки)
внесення змін до
за
реєстраційних
рецептом
матеріалів: зміна
розміру упаковки
готового лікарського
засобу (введення
додаткової
упаковки) з
відповідними
змінами у р.
«Упаковка»; зміна у
короткій
характеристиці
лікарського засобу,
інструкції для
медичного
застосування або
маркуванні упаковок
(маркування для
упаковки)
внесення змін до
без рецепта
реєстраційних
матеріалів:
зміни в інструкції
для медичного
застосування;
затверджена
коротка
характеристика
лікарського засобу

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я

UA/2112/01/
01

UA/0492/
01/01

№
з/п

11.

Назва
лікарського
засобу
НЕЙРОБІОН

Форма випуску

Заявник

Країна

Виробник

Країна

розчин для ін'єкцій
по 3,0 мл в ампулах
№3

Мерк КГаА

Німеччи
на

Мерк КГаА

Нiмеччина

19

Реєстраційна
процедура

Умови
відпуску

внесення змін до за рецептом
реєстраційних
матеріалів:
заміна графічного
оформлення
упаковки лікарського
засобу на
маркування

Рекламу
вання

Номер
реєстрацій
ного
посвідченн
я
UA/5409/02/
01

