Інформація для професіоналів охорони здоров‘я

Антибактеріальні засоби
для системного застосування

ПІБ ______________________________________

Склад: 1 таблетка містить амоксициліну
500 мг та клавуланової кислоти 125 мг №20
або амоксициліну 875 мг та клавуланової
кислоти 125 мг №10

Препарати Абрил Фарм
 АБИКЛАВ®
 АБИПИМ®
 АБИФЛОКС®
 ДЕМОПЕНЕМ®

Абиклав®

Антибактеріальні засоби для
системного застосування.
Цефалоспорини III покоління

Склад: 1 таблетка містить цефподоксиму 100 мг
№10 або 200 мг №10
Показання: Інфекції ЛОР-органів, негоспітальна пневмонія, загострення хронічного інфекційного бронхіту, неускладнені інфекції шкіри та
м’яких тканин, неускладнені інфекції сечовивідних шляхів, гостра неускладнена цервікальна та
уретральна гонорея.

Показання: Інфекції ЛОР-органів, бронхів та
легень, інфекції шкіри та м'яких тканин,
інфекції сечовивідних шляхів, інфекції кісток
та суглобів.

Маркетинг в Україні:
ТОВ «Abryl Pharm»
01015, м. Київ
вул. Старонаводницька 8, оф. 84
телефон: (044) 461-97-32

Застосування: Дорослі та діти від
6 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка
500 мг/125 мг 3 рази на добу. Дорослі та діти
від 12 років з масою тіла ≥ 40 кг: 1 таблетка
875 мг/125 мг 2 рази на добу.

 ДИКЛОДЕВ®

Застосування: 100-200 мг 2 рази на добу
від 5 до 14 днів, гостра неускладнена гонорея
200 мг одноразово 1 день.
Р.П. №: UA/14455/01/01, UA/14455/01/02

Р.П. №: UA/11903/01/01, UA/11903/01/02

 ЕМСЕФ®1000

Виробник:
Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

 ОМЕНАКС®

Цедоксим®

Виробник:
Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

 ЦЕДОКСИМ®
Антибактеріальні засоби
групи хінолонів. Фторхінолони

Абифлокс®

Антибактеріальні засоби для
системного застосування.
Цефалоспорини III покоління

Цедоксим®

Склад: 1 таблетка містить левофлоксацину
500 мг №10

Склад: 5 мл суспензії містять цефподоксиму
40 мг (флакон 100 мл)

Показання: Гострі синусити, загострення
хронічних бронхітів, негоспітальна пневмонія, ускладнені та неускладнені інфекції
сечовивідних шляхів у т. ч. пієлонефрити,
інфекції шкіри та м’яких тканин, хронічний
бактеріальний простатит.

Показання: Інфекції ЛОР-органів (гострий
середній отит, синусит, тонзиліт, фарингіт),
інфекції дихальних шляхів (пневмонія, гострий
бронхіт, бронхіоліт, ускладнений бактеріальною
суперінфекцією), неускладнені інфекції верхніх і
нижніх сечовивідних шляхів (гострий пієлонефрит і цистит), інфекції шкіри та м’яких тканин.

Застосування: Дорослі від 18 років:
250-1000 мг 1-2 рази на добу. Тривалість
лікування від 7 діб. Неускладнені інфекції
сечовивідних шляхів – 3 доби.

Застосування: 8 мг/кг маси тіла на добу у
2 прийоми з інтервалом 12 годин. Дітям з масою
тіла до 20 кг одного флакона вистачає на 5 днів.

Р.П. №: UA/14416/01/02

Р.П. №: UA/14455/02/01

Виробник:
Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

Виробник:
Ауробіндо Фарма Лтд., Індія

УВАГА!! Зручна мірна ложка = КГ.

Антибактеріальні засоби для
системного застосування.
Цефалоспорини III покоління

Емсеф®1000

Інгібітори протонного насоса

Склад: 1 флакон містить цефтриаксону
1000 мг
Показання: Профілактика інфекцій, ЛОР-інфекції, інфекції нижніх дихальних шляхів,
інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри
та м’яких тканин, інтраабдомінальні інфекції,
гінекологічні інфекції, септицемія, фебрильна нейтропенія, бактеріальний менінгіт,
бореліоз Лайма, ЗПСШ.

Р.П. №: UA/9914/01/01
Виробник:
Нектар Лайфсайнсіз Лтд., Індія

Абипим®
Склад: 1 флакон містить цефепіму 1000 мг
Показання: Інфекції нижніх дихальних
шляхів, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції шкіри та м’яких тканин, інтраабдомінальні
інфекції, гінекологічні інфекції, септицемія,
фебрильна нейтропенія, бактеріальний
менінгіт.
Застосування: Для в/в та в/м введення.
Дорослі: 0,5-2 г, діти від 2 місяців з масою тіла
до 40 кг: 50 мг/кг маси тіла, діти від 1 до
2 місяців: 30 мг/кг маси тіла – 2-3 рази на добу
протягом 7-10 днів і більше.

Нестероїдні протизапальні
та протиревматичні засоби

Демопенем®

Склад: 1 флакон містить омепразолу 40 мг

Склад: 1 флакон містить меропенему 1000 мг

Показання: Лікування виразки дванадцятипалої кишки, виразки шлунка, ерадикації
H. pylori, виразки шлунка і дванадцятипалої
кишки пов’язаної із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП),
рефлюкс-езофагіту, симптоматичної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, синдрому Золлінгера-Еллісона.

Показання: Лікування бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі, ускладнених інфекцій
сечовивідних шляхів, пневмонії, ускладнених
інтраабдомінальних інфекцій, інфекцій під час
пологів і післяпологових інфекцій, ускладнених
інфекцій шкіри і м’яких тканин, гострого бактеріального менінгіту, фебрильна нейтропенія.
Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі та діти з
масою тіла ≥ 50 кг: 500 мг до 2 г, діти від 3 місяців
до 11 років: 10 мг/кг до 40 мг/кг 3 рази на добу.

Застосування: Для в/в ін’єкції або інфузії.
40 мг 1 раз на добу, синдром Золлінгера-Еллісона – 60 мг і більше до 2 разів на добу.

Застосування: Для в/в та в/м введення.
Добова доза: дорослі і діти від 12 років – 1-4 г, діти
від 15 днів до 12 років – 20-80 мг/кг маси тіла,
новонароджені до 2 тижнів – 20-50 мг/кг маси тіла.

Антибактеріальні засоби
для системного застосування.
Цефалоспорини IV покоління

Оменакс®

Протимікробні засоби
для системного застосування.
Карбапенеми

Р.П. №: UA/15268/01/01

Р.П. №: UA/14759/01/01

Виробник:
ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція

Виробник:
ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція

Диклодев®

Антибактеріальні
засоби групи хінолонів.
Фторхінолони

Абифлокс®

Склад: 1 ампула 3 мл містить диклофенаку
натрію 75 мг №5

Склад: 1 флакон (100 мл) містить левофлоксацину 500 мг

Показання: Лікування запальних та дегенеративних форм ревматизму, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту, остеоартриту,
спондилоартриту, вертебрального больового
синдрому, несуглобового ревматизму, гострих
нападів подагри, ниркової та біліарної колік,
болю та набряку після травм і операцій, тяжких
нападів мігрені, післяопераційного болю.

Показання: Бактеріальні запальні процеси у
дорослих, спричинені бактеріями, чутливими
до левофлоксацину: запалення легенів, ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (у тому числі
пієлонефрити), інфекції
шкіри та м’яких
тканин, хронічний бактеріальний простатит.

Застосування: Для в/в та в/м введення.
Дорослим: 1 ампула 1-2 рази на добу. Препарат застосовують не більше 2 днів.

Р.П. №: UA/10084/01/02

Р.П. №: UA/15297/01/01

Виробник:
Нектар Лайфсайнсіз Лтд., Індія

Виробник:
ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція

Застосування: Для в/в інфузії. Дорослі від
18 років: 250-500 мг 1-2 рази на добу.
Р.П. №: UA/14416/02/01
Виробник:
ДЕМО С.А. Фармасьютікал Індастрі, Греція

