Додаток 2
до наказу Міністерства охорони
здоров’я України
04.06.2018 № 1056

ПЕРЕЛІК
ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ), ЯКІ
ВНОСЯТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
№
п/п
1.

Назва
лікарського
засобу
АЛАДИН®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
таблетки по 10 мг по 10
таблеток у блістері; по 3
або по 5 блістерів у пачці
з картону

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

ПАТ "Фармак"

Україна

ПАТ "Фармак"

Україна

Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу у розділи:
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.

за
рецептом

Не підлягає

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,

Номер
реєстраційного
посвідчення
UA/11314/01/02

2
№
п/п

2.

Назва
лікарського
засобу

АЛАДИН®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

таблетки по 5 мг по 10
таблеток у блістері; по 3
або по 5 блістерів у пачці
з картону

Заявник

ПАТ "Фармак"

Країна
заявника

Україна

Виробник

ПАТ "Фармак"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу у розділи:
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Побічні реакції"
відповідно до оновленої
інформації з безпеки діючої
речовини.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/11314/01/01

3
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

3.

ГІНЕКИТ®

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
1 г + таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
1 г + таблетки по 150 мг;
in bulk: по 5000 таблеток
азитроміцину, 5000
таблеток секнідазолу,
5000 таблеток
флуконазолу в пакеті

Органосин
Лайф Саєнсиз
Пвт. Лтд.

Індія

Евертоджен Лайф
Саєнсиз Лімітед

Індія

4.

ГІНЕКИТ®

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
1 г + таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
1 г + таблетки по 150 мг;
комбі-упаковка № 1:
по 1 таблетці
азитроміцину, 2 таблетки
секнідазолу, 1 таблетці
флуконазолу у блістері;
по 1 блістеру в картонній
пачці;
комбі-упаковка № 5:

Органосин
Лайф Саєнсиз
Пвт. Лтд.

Індія

Евертоджен Лайф
Саєнсиз Лімітед

Індія

Реєстраційна процедура
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не підлягає

UA/8793/01/01

за
рецептом

Не підлягає

UA/8792/01/01

4
№
п/п

5.

Назва
лікарського
засобу

ДЕПОС

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
по 1 таблетці
азитроміцину, 2 таблетки
секнідазолу, 1 таблетці
флуконазолу у блістері;
по 1 блістеру в картонній
пачці; по 5 пачок у пачці;
комбі-упаковка № 1:
по 1 таблетці
азитроміцину, 2 таблетки
секнідазолу, 1 таблетці
флуконазолу у стрипі; по
1 стрипу в картонній
пачці;
комбі-упаковка № 5:
по 1 таблетці
азитроміцину, 2 таблетки
секнідазолу, 1 таблетці
флуконазолу у стрипі; по
1 стрипу в картонній
пачці; по 5 пачок у пачці

суспензія для ін'єкцій по
1 мл в ампулі; по 1 або
по 5 ампул у блістері; по
1 блістеру в пачці з
картону

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

За
рецептом

Не підлягає

UA/13142/01/01

застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів "Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Передозування", "Побічні
реакції"відповідно до
оновленої інформації з
безпеки діючих речовин.

ПАТ "Фармак"

Україна

ПАТ "Фармак"

Україна

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,

5
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

6.

ДЕРЕВІЮ
ЕКСТРАКТ
ГУСТИЙ

густий екстракт
(субстанція) у пакетах
подвійних
поліетиленових для
фармацевтичного
застосування

7.

ЕВКАЗОЛІН®

краплі назальні по 10 мл
у флаконі з гумовою
дозуючою вставкоюкрапельницею; по 1
флакону в пачці з
картону

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий
центр
"Борщагівський
хімікофармацевтични
й завод"

Україна

Публічне
акціонерне
товариство
"Наукововиробничий центр
"Борщагівський
хімікофармацевтичний
завод"

Україна

ПАТ "Фармак"

Україна

ПАТ "Фармак"

Україна

Реєстраційна процедура
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін

Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесені до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів: "Протипоказання",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Застосування у період

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

не підлягає

UA/13108/01/01

Без
рецепта

підлягає

UA/9051/01/01

6
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/8727/01/01

за

Не підлягає

UA/7687/01/01

вагітності або годування
груддю" (уточнення), "Діти"
(обмеження дитячого віку було: з 7 років, стало: з 12
років), "Спосіб застосування
та дози", "Передозування",
"Побічні реакції" відповідно
до оновленої інформації з
безпеки діючої речовини.

8.

ЗУБНІ КРАПЛІ

розчин зубний, по 10 мл
у флаконі; по 1 флакону
у пачці з картону; по 10
мл у флаконах; по 20 мл
у флаконі-крапельниці;
по 1 флаконукрапельниці у пачці з
картону; по 20 мл у
флаконах-крапельницях

ТОВ
"Тернофарм"

Україна

ТОВ "Тернофарм"

Україна

9.

ІРИФРИН

краплі очні 2,5% по 5 мл

СЕНТІСС

Індія

СЕНТІСС ФАРМА

Індія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на

7
№
п/п

10.

Назва
лікарського
засобу

КЕТАМІН-ЗН

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
у флаконі-крапельниці,
по 1 флакону у картонній
пачці

розчин для ін'єкцій, 50

Заявник

Країна
заявника

ФАРМА ПВТ.
ЛТД.

Товариство з

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

ПВТ. ЛТД.

Україна

Товариство з

Україна

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (інші зміни) Зміни внесені до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів: "Протипоказання",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Побічні реакції" відповідно
до оновленої інформації з
безпеки застосування діючої
речовини.

рецептом

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на

за

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

Не підлягає

UA/12951/01/01

8
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
мг/мл по 2 мл в ампулі,
по 10 ампул у коробці з
картону; по 2 мл в
ампулі, по 5 ампул у
блістері, по 2 блістери у
коробці з картону

Заявник
обмеженою
відповідальніст
ю "Харківське
фармацевтичне
підприємство
"Здоров'я
народу"

Країна
заявника

Виробник
обмеженою
відповідальністю
"Харківське
фармацевтичне
підприємство
"Здоров'я народу"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції у
розділи "Протипоказання",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Здатність впливати
на швидкість реакції при
керуванні автотранспортом
або іншими механізмами",
"Побічні реакції" відповідно
до оновленої інформації з
безпеки діючої речовини.
Зміни І типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення
або зміни до узагальнених
даних про систему
фармаконагляду (введення
узагальнених даних про
систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення

рецептом

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

9
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

не підлягає

UA/13144/01/02

фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи з
фармаконагляду.

11.

КЛАРИТРОМІЦИ
Н ГРІНДЕКС

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
500 мг по 7 або по 8
таблеток у блістері; по 1
або 2 блістери в пачці з
картону

АТ "Гріндекс"

Латвiя

БлуфармаІндустрія
Фармацевтика,
С.А.

Португалія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення
або зміни до узагальнених
даних про систему
фармаконагляду (введення
узагальнених даних про
систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
контактної особи в Україні

10
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

не підлягає

UA/13144/01/01

для здійснення
фармаконагляду

12.

КЛАРИТРОМІЦИ
Н ГРІНДЕКС

таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по
250 мг по 7 або по 8
таблеток у блістері; по 1
або 2 блістери в пачці з
картону

АТ "Гріндекс"

Латвiя

БлуфармаІндустрія
Фармацевтика,
С.А.

Португалія

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення
або зміни до узагальнених
даних про систему
фармаконагляду (введення
узагальнених даних про
систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
контактної особи в Україні
для здійснення
фармаконагляду
Періодичність подання
регулярно оновлюваного

11
№
п/п

13.

Назва
лікарського
засобу

КЛОТРИМАЗОЛ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

мазь 1 % по 20 г у тубі;
по 1 тубі в пачці з
картону

Заявник

Органосин
Лайф Саєнсиз
Пвт. Лтд.

Країна
заявника

Індія

Виробник

Енк`юб Етікалз
Прайвіт Лімітед

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Індія

Реєстраційна процедура
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу у розділи:
"Показання" (уточнення
інформації), "Взаємодія з
іншими лікарськими засобами
та інші види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю", "Передозування",
"Побічні реакції" відповідно
до оновленої інформації з

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

без
рецепта

підлягає

UA/8794/01/01

12
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/12750/01/01

безпеки діючої речовини.

14.

ЛАЗОЛЕКС

розчин для ін'єкцій, 7,5
мг/мл, по 2 мл в ампулі;
по 5 ампул у пачці з
картону

ТОВ "НІКО"

Україна

Контроль, випуск
серії:
ТОВ "НІКО",
Україна;
Нерозфасований
продукт, первинна
упаковка, вторинна
упаковка, контроль:
ДЕМО СА
ФАРМАСЬЮТІКАЛ
ІНДАСТРІ, Греція

Україна/
Греція

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу у розділи:
"Показання" (редагування
тексту), "Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
відповідно до оновленої

13
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура
інформації з безпеки діючої
речовини. Зміни І типу - Зміни
щодо безпеки/ефективності
та фармаконагляду.
Введення або зміни до
узагальнених даних про
систему фармаконагляду
(введення узагальнених
даних про систему
фармаконагляду, зміна
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду) Зміна контактних даних
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду. Зміна місця
здійснення основної
діяльності з фармаконагляду.
Введення мастер-файла
системи фармаконагляду
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

14
№
п/п
15.

Назва
лікарського
засобу
РАПІМІГ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)
таблетки, що
диспергуються в ротовій
порожнині, по 2,5 мг по 2
або 6 таблеток у
блістері; по 1 блістеру в
картонній коробці

Продовження додатка 2

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Актавіс груп АТ

Ісландiя

Актавіс ЛТД

Мальта

Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення
або зміни до узагальнених
даних про систему
фармаконагляду (введення
узагальнених даних про
систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних
уповноваженої особи. Зміна
контактних даних контактної
особи. Зміна місця
здійснення основної
діяльності з фармаконагляду.
Зміна адреси мастер-файла.
Зміна номера мастер-файла.
Зміни II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування у
зв’язку із новими даними з
якості, доклінічними,
клінічними даними та даними
з фармаконагляду Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів "Спосіб застосування
та дози" (уточнення
інформації),
"Протипоказання", "Побічні
реакції", "Передозування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю" (уточнення

за
рецептом

Не підлягає

Номер
реєстраційного
посвідчення
UA/8651/01/01

15
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/8651/01/02

інформації), "Діти"
(редагування тексту),
"Особливості застосування",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами або
інші види взаємодій"
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.

16.

РАПІМІГ

таблетки, що
диспергуються в ротовій
порожнині, по 5 мг по 2
або 6 таблеток у
блістері; по 1 блістеру в
картонній коробці

Актавіс груп АТ

Ісландiя

Актавіс ЛТД

Мальта

Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Введення
або зміни до узагальнених
даних про систему
фармаконагляду (введення
узагальнених даних про
систему фармаконагляду,
зміна уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду; контактної
особи з фармаконагляду
заявника для здійснення
фармаконагляду в Україні,
якщо вона відмінна від
уповноваженої особи,
відповідальної за здійснення
фармаконагляду (включаючи
контактні дані) та/або зміни у
розміщенні мастер-файла
системи фармаконагляду).
Зміна контактних даних

16
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Реєстраційна процедура
уповноваженої особи. Зміна
контактних даних контактної
особи. Зміна місця
здійснення основної
діяльності з фармаконагляду.
Зміна адреси мастер-файла.
Зміна номера мастер-файла.
Зміни II типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміни у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування у
зв’язку із новими даними з
якості, доклінічними,
клінічними даними та даними
з фармаконагляду Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів "Спосіб застосування
та дози" (уточнення
інформації),
"Протипоказання", "Побічні
реакції", "Передозування",
"Застосування у період
вагітності або годування
груддю" (уточнення
інформації), "Діти"
(редагування тексту),
"Особливості застосування",
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами або
інші види взаємодій"
відповідно до матеріалів
реєстраційного досьє.
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

17
№
п/п

17.

Назва
лікарського
засобу

РЕНАЛГАН®

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

розчин для ін'єкцій по 5
мл в ампулі; по 5 або 10,
або 100 ампул у пачці з
картону; по 5 мл в
ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 або 2
блістери у пачці з
картону; по 2 мл в
ампулі; по 5 або 10, або
100 ампул у пачці з
картону; по 2 мл в
ампулі; по 5 ампул у
блістері; по 1 або 2
блістери у пачці з
картону

Заявник

Приватне
акціонерне
товариство
"Лекхім-Харків"

Країна
заявника

Україна

Виробник

Приватне
акціонерне
товариство
"Лекхім-Харків"

Продовження додатка 2
Країна
виробника

Україна

Реєстраційна процедура
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін. Зміни І
типу - Зміни щодо
безпеки/ефективності та
фармаконагляду. Зміна у
короткій характеристиці
лікарського засобу, тексті
маркування та інструкції для
медичного застосування на
підставі регулярно
оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, або
досліджень з безпеки
застосування лікарського
засобу в післяреєстраційний
період, або як результат
оцінки звіту з досліджень,
проведених відповідно до
плану педіатричних
досліджень (РІР) (зміну
узгоджено з компетентним
уповноваженим органом) Зміни внесено до інструкції
для медичного застосування
лікарського засобу до
розділів "Протипоказання"
(уточнення інформації),
"Взаємодія з іншими
лікарськими засобами та інші
види взаємодій",
"Особливості застосування",
"Спосіб застосування та
дози" (уточнення
інформації)",
"Передозування", "Побічні
реакції"відповідно до
оновленої інформації з
безпеки діючих речовин
Періодичність подання
регулярно оновлюваного
звіту з безпеки відповідно до
Порядку здійснення
фармаконагляду,
затвердженого наказом
Міністерства охорони
здоров’я України від 27
грудня 2006 року № 898,

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

за
рецептом

Не підлягає

UA/1530/02/01

18
№
п/п

Назва
лікарського
засобу

18.

ТРАВА ВІЙНИКА
НАЗЕМНОГО

19.

ТРАВА ЩУЧКИ
ДЕРНИСТОЇ

Форма випуску
(лікарська форма,
упаковка)

трава (субстанція) у
мішках для виробництва
нестерильних лікарських
форм
трава (субстанція) у
мішках для виробництва
нестерильних лікарських
форм

Заявник

Країна
заявника

Виробник

Продовження додатка 2
Країна
виробника

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна

ТОВ "НВК
"Екофарм"

Україна

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Реєстраційна процедура
зареєстрований в
Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 року за №
1649/29779 (у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від 26
вересня 2016 року № 996),
становить: згідно зі строками,
зазначеними у періодичності
подання регулярних звітів з
безпеки.
Перереєстрація на
необмежений термін
Перереєстрація на
необмежений термін

Умови
відпуску

Рекламува
ння

Номер
реєстраційного
посвідчення

-

Не підлягає

UA/13368/01/01

-

Не підлягає

UA/13369/01/01

Т.М. Лясковський

