СК - СД,
СТРЕПТОКIНАЗА-СТРЕПТОДОРНАЗА
супозиторії №6 та №18
Комплексний ензимний препарат для лікування запалення і профілактики
утворення спайок

Склад: Стрептокіназа 15 000 МО

Стрептодорназа 1 250 МО

Показання: Хронічні запалення придатків, післяопераційні інфільтратні ураження

органів малого таза, запалення слизової оболонки матки, геморой
(гострий та хронічний перебіг), параректальні абсцеси і свищі із
запальним інфільтратом, гнійні каудальні кісти.
Лікарський засіб. РП № UA/17590/01/01
За рецептом. Зберігати за температури 2-8°С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

CICATRIDINA®(ЦИКАТРИДИНА)
супозиторії вагінальні №10

Інноваційний засіб для захисту, зволоження та природнього відновлення слизової
оболонки піхви та шийки матки

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти 5 мг, олійний екстракт центели
азіатської 60 мг, олійний екстракт календули 60 мг, олійний екстракт
алое вера 60 мг, ефірна олія чайного дерева 2 мг

Показання: Для посилення відновлювальних процесів в ділянках атрофічних та

дистрофічних змін слизової оболонки піхви. Сприяє відновленню після
пологів, у гінекологічній хірургії, у випадках дистрофії в результаті хіміотерапії, іонізуючого випромінювання, сухості піхви, сухості піхви через
дефіцит естрогену.

www.cicatridina.com

Медичний виріб CЄ 0373. Без рецепта. Зберігати за температури 4 - 25°С.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

КАНДИБОР супозиторії вагінальні №14
Комплексна допомога при рецидивуючому вульвовагінальному кандидозі

Склад: Борна кислота 600 мг, екстракт центели азіатської 60 мг.

Допоміжні речовини: гідрогенізовані тригліцериди, бджолиний віск,
пропіленгліколь, токоферол
Показання: Рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз. Вульвовагінальний
кандидоз спричинений Candida non-albicans.
Засіб гігієнічно-профілактичний. Зберігати за температури не вище
25 °С. Виробник: CYDONIA D.O.O., Боснія і Герцеговина

НЕОПРОБІО супозиторії вагінальні №10
Вірне рішення для нормалізації вагінальної мікрофлори

Склад: Ліофілізат трьох пробіотичних штамів:

Показання:

www.neoprobio.pl

Lactobacillus plantarum 200D, Enterococcus faecium 77D,
Enterococcus durans Sm. (109 КУО*)
Лактоза
Аскорбінова кислота (вітамін C)
Фолієва кислота (вітамін B9)
Захворювання, які характеризуються порушенням якісного та кількісного складу бактеріальної мікрофлори статевих шляхів жінок
(дисбактеріоз, бактеріальні або бактеріально-грибкові інфекції піхви).
Медичний виріб CЄ. Без рецепта. Зберігати за температури 2-8 °С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

ДЕФІБРА супозиторії вагінальні/ректальні №10

Гіалуронідаза у формі супозиторіїв. Ферментний засіб проти спайок.

Склад: Гіалуронідаза 3000 IU/MO
Показання: Застосовують в складі комплексної терапії захворювань, що супроводжуються гіперплазією сполучної тканини, а також для збільшення
біодоступності антибактеріальних та інших хіміотерапевтичних
засобів.
Засіб гігієнічно-профілактичний.
Зберігати за температури не вище 25 °С.
Виробник: CYDONIA D.O.O., Боснія і Герцеговина

ВАГІКАЛЬ

супозиторії вагінальні №10
Цілюща сила календули для лікування інтимних жіночих проблем.

Склад: Calendula officinalis (календула лікарська) 150 мг
Показання: Запальні захворювання піхви; як допоміжний засіб при ерозіях шийки
матки.
Лікарський засіб. РП № UA/10899/01/01
Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25 °С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

www.vagical.pl

СПРИНЦІО ГІН

порошок для приготування розчину
для інтимної гігієни та вагінального спринцювання 5 г №10
Чистота та свіжість інтимної зони

Склад: Натрія хлорид, натрія гідрокарбонат, натрія тетраборат, ментол
Показання: Спринціо Гін призначений для вагінальної гігієни при рясних вагінальних виділеннях, неприємному запаху, свербежі та подразненні інтимної
зони, та в якості догляду при грибкових та бактеріальних вагінальних
інфекціях.
Рекомендований для профілактики вагінальних інфекцій.
Застосовується в якості гігієнічного засобу для підмивання після
менструації, після використання місцевих контрацептивів та інших
вагінальних засобів, після статевого акту.
Гігієнічний засіб. Зберігати за температури не вище 25 °С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

КЛІМАСТОП таблетки №30

Допоможе при клімактеричних розладах на кожному етапі менопаузи, без гормонів

Склад: Сухий екстракт соєвих бобів (стандартизований до 40% вмісту ізофлаво-

ноїдів сої) 50 мг, магній (магнію цитрат) 185,7 мг, сухий екстракт трави
меліси 100 мг, вітамин С 45 мг, вітамин В6 0,7 мг, вітамин В1 0,55 мг.
Показання: Симптоми клімактерію: припливи, надмірна пітливість, порушення
серцевого ритму, підвищення артеріального тиску, зниження сексуального потягу, сухість слизових оболонок піхви, задишка, занепокоєння,
безсоння.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Pharmacy Laboratories s.c., Польща

ВІТОДОЛ

капсули №30
Негормональний комплекс для попередження гіперпластичних процесів в
молочних залозах і в репродуктивних органах у жінок

Склад: Індол-3-карбінол 200 мг, екстракт прутняка звичайного
(Vitex agnus-castus) 100 мг, ресвератрол 50 мг

Показання: Рекомендований як додаткове джерело біологічно активних речовин

для нормалізації функціонального стану та попередження розвитку
гіперпластичних процесів в молочних залозах і репродуктивних
органах жінки, у тому числі при: мастопатії, циклічній масталгії, мастодинії; передменструальному синдромі, порушенні менструального циклу,
гіперплазії ендометрію, дисплазії шийки матки, ендометріозі, міомі
матки, кістах яєчників.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25 °С.
Виробник: Laborell Sp. z o.o. Sp. k., Польща

МАМАРИН

таблетки №30
Зменшує прояви диспепсії у вагітних

Склад: Екстракт кореневища імбиру аптечного 50 мг, вітамін В6 - 1 мг
Показання: Прояви диспепсії у вагітних: нудота та блювання, відчуття дискомфорту
в епігастральній ділянці, підвищене газоутворення, запори. Мамарин
покращує апетит і травлення їжі, сприяє повноцінному харчуванню
вагітної жінки у I та II триместрах вагітності.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Pharmacy Laboratories s.c., Польща

CYSTOHYAL (ЦИСТОГІАЛ)

розчин стерильний на основі гіалуронової кислоти 0,2%
Інноваційний засіб для захисту та відновлення слизової оболонки уретри та
сечового міхура

Склад: Гіалуронова кислота 100 мг в 50 мл розчину
Показання: Хронічний/рецидивуючий цистит, інтерстиціальний цистит, гіперак-

тивний сечовий міхур, а також променевий цистит у пацієнтів після
радіотерапії.
В урології для профілактики та в якості допоміжного засобу для
відновлення слизової оболонки уретри та сечового міхура при різноманітних маніпуляціях.
В гінекології при інвазивних гінекологічних тестах.
Медичний виріб CЄ 0476. За рецептом.
Зберігати за температури 5 - 25°С.
Виробник: FASTMEDITALIA S.r.l., Італія

ПРОКСЕЛАН супозиторії ректальні №10

Комплексний засіб для поліпшення функцій передміхурової залози

Склад: Олійний екстракт насіння гарбуза 120 мг, олійний екстракт центели

Показання:

азіатської 40 мг, олійний екстракт босвелії 40 мг, олійний екстракт
безсмертника 40 мг, ефірна олія чайного дерева 2 мг,
вітамін Е-ацетат 4 мг, натрієва сіль гіалуронової кислоти 2 мг
Як місцевий заспокійливий і пом`якшуючий засіб при застійних станах,
пов`язаних з гострим та хронічним простатитом і доброякісною гіпертрофією передміхурової залози.
Профілактичний засіб. Без рецепта. Зберігати за температури 4 - 25°С.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

ПРОСТАМІН таблетки №30
Для підтримки функцій передміхурової залози та урогенітального тракту

Склад: Сухий екстракт насіння гарбуза 200 мг, сухий екстракт кореня кропиви

Показання:

дводомної 80 мг, сухий екстракт плодів пальми повзучої 80 мг, сухий
екстракт кори сливи африканської 25 мг, вітамін E 6 мг, цинк 5 мг,
вітамін B6 0,7 мг
Для нормалізації функціонального стану сечостатевої системи у чоловіків при хронічному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Pharmacy Laboratories s.c., Польща

ПРОФЕРТ таблетки №60
Для відновлення і підтримки фертильності та
репродуктивного здоров’я чоловіків

Склад: L-аргінін 125 мг, L-карнітин 100 мг, коензим Q10 5 мг, цинк 10 мг,

Показання:

селен 0,05 мг, фолієва кислота 0,3 мг, вітамін С 60 мг,
вітамін D3 0,0125 мг, вітамін Е 67,5 мг, вітамін B6 2,5 мг,
вітамін B12 0,005 мг
З метою підвищення фертильності чоловіків та поліпшення функціонального стану чоловічої репродуктивної системи, підвищення якості
та запліднюючої здатності сперми.
Для загального зміцнення чоловічого організму.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Pharmacy Laboratories s.c., Польща

ЕНЕМА-СЕЛЛА ОДНОРАЗОВА КЛІЗМА
Швидке та ефективне очищення товстого кишечника

Склад: 100 мл розчину ректального містить: натрію дигідрофосфату дигідрату

Показання:

еквівалентно натрію дигідрофосфату моногідрату 16 г; динатрію фосфату
додекагідрату еквівалентно динатрію фосфату гептагідрату 6 г
Очищення товстого кишечника перед або після хірургічного втручання
на товстому кишечнику, при пологах та після них, перед проктоскопією,
сигмоїдоскопією, колоноскопією, рентгенологічним обстеженням
товстого кишечника. Епізодичні запори.
Лікарський засіб. Без рецепта. РП № UA/16016/01/01
Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Хімічно-фармацевтична лабораторія «А. SELLA» s.r.l., Італія

PROKTIS-M® (ПРОКТІС–М) супозиторії №10

Інноваційний ранозагоювальний засіб для захисту і природнього відновлення
слизової оболонки прямої кишки

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти 5 мг, олійний екстракт центели

Показання:

азіатської 60 мг, олійний екстракт календули 60 мг, олійний екстракт
алое вера 60 мг, ефірна олія чайного дерева 2 мг
Для посилення репаративних процесів в аноректальному каналі після
проктологічних операцій. Внутрішній та зовнішній геморой, проктит,
крипти, анальні тріщини, перианальні фістули.
Медичний виріб CЄ 0373.
Без рецепта. Зберігати за температури 4 - 25°С.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

www.proktis-m.ca

PROKTIS-M® plus (ПРОКТІС-М плюс)

мазь ректальна 30 грам з канюлею-аплікатором
Інноваційний ранозагоювальний засіб для захисту і природнього відновлення
слизової оболонки прямої кишки

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти, білий вазелін, рідкий парафін,
Показання:

пропіленгліколь, полідоканол, фітосоми есцину бета-ситостеролу,
гліцирретинова кислота, бутилокситолуол
Для посилення репаративних процесів у ділянці анально-ректального
каналу після проктологічної операції; при внутрішньому та зовнішньому
геморої; проктиті; криптиті, анальних тріщинах; фісурах прямої кишки;
періанальних норицях.
Медичний виріб CЄ 0373. Без рецепта.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ «ФАРМІНА» 1,5 г

Класичний проносний засіб для лікування запорів у дорослих

ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ «ФАРМІНА» 0,75 г
Класичний проносний засіб для лікування запорів у дітей.
Спеціальний розмір і форма супозиторія для дітей від народження

Склад: Гліцерин 1,5 г або 0, 75 г
Показання: Запори різної етіології.

Лікарський засіб. РП № UA/11954/01/01; № UA/11954/01/02
Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

ПАПАВЕРИН СУПОЗИТОРІЇ № 10
Класичний спазмолітик, перевірений часом

Склад: Папаверину гідрохлориду 20 мг
Показання: Спазм гладких м’язів органів черевної порожнини (при холециститі,

пілороспазмі, спастичному коліті, нирковій коліці); периферичних
судин (при ендартеріїті); судин головного мозку
Лікарський засіб. РП № UA/17524/01/01
Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

www.proktis-m.ca

Укропна вода Gripe Water
розчин для перорального застосування 150 мл
Для усунення розладів травлення, метеоризму та кишкової коліки у немовлят

Склад: Кожні 5 мл містять:

кропова олія 0,0007 мл, анісова олія 0,0008 мл, олія м'яти перцевої
0,0003 мл, натрію гідрокарбонат 45 мг

Показання: Рекомендована в якості дієтичної добавки для створення оптималь-

них дієтологічних умов для усунення розладів травлення, метеоризму та кишкової коліки у немовлят.
Дієтична добавка. Без рецепта.
Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Babuline Pharma Ltd.

ФЕННОЛАКТ таблетки №30
Засіб, що стимулює лактацію

Склад: Сухий екстракт насіння пажитника 610 мг
Показання: Застосовується з метою стимуляції лактації для збільшення обсягу
грудного молока та продовження періоду грудного вигодовування у
матерів, що годують грудьми.
Дієтична добавка. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Pharmacy Laboratories s.c., Польща

КРОХА D3

краплі для перорального застосування 10 мл
з помпою-дозатором
Безпечний і зручний вітамін D3 для розвитку здорової дитини

Склад: 1 крапля містить 250 МО вітаміну D3 (холекальциферол)
Показання: Профілактика недостатності вітаміну D у дітей на природному та змішаному
вигодовуванні.
Дієтична добавка. Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

ПРОТАРГОЛ краплі назальні/вушні, розчин 2%,

флакон з кришкою-піпеткою 10 мл

Склад: 100 г розчину містить срібла протеїнату 2 г
Показання: Протинабряковий та антисептичний засіб для слизової оболонки носа і
антисептик для вушного проходу.

Лікарський засіб. РП № UA/15220/01/01
Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Хімічно-фармацевтична лабораторія «А. SELLA» s.r.l., Італія

CICATRIDINA®(ЦИКАТРИДИНА) мазь 30 г

на основі гіалуронової кислоти 0,2 %
Швидке та безпечне відновлення шкіри

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,2%
Показання: Для посилення відновлювальних процесів при поверхневих (подряпини, тріщини, сонячні та термічні опіки першого та другого ступеню)
та глибоких ушкодженнях шкіри (хірургічні рани, виразки, пролежні),
усунення подразнення та почервоніння, в тому числі після пілінгу,
епіляції та лазера.
Медичний виріб СЄ 0373. Без рецепта.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

www.cicatridina.com

CICATRIDINA®(ЦИКАТРИДИНА) cпрей 125 мл
на основі гіалуронової кислоти
Медичний виріб для прискорення регенерації шкіри

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти, крохмаль алюміній октеніл сукцинат,

гексаметилдисилоксан, масло солодкого мигдалю, вітамін-Е-ацетат,
ксименинова кислота, ефірна олія лимона, ефірна олія чайного дерева,
бутан, ізобутан, пропан

Показання: Для посилення репаративних процесів при лікуванні поверхневих і

глибоких ран (саден, порізів, опіків, хірургічних ран, пролежнів і виразок).
Медичний виріб СЄ 0373. Без рецепта.
Виробник: Farma-Derma s.r.l., Італія

www.cicatridina.com

ПУДЕР ПЛІН

100 г дерматологічна суспензія, рідка пудра
Забезпечує швидке полегшення при свербежі та подразненнях шкіри

Склад: Оксид цинку, ментол, гліцерин, тальк, вода очищена
Показання: Для догляду за шкірою, що свербить, при дерматозах, при укусах комах,

вітряній віспі, та в інших випадках, коли треба заспокоїти та підсушити
проблемну ділянку шкіри.
Гігієнічний засіб. Без рецепта. Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Фарміна Лтд., Польща

КРЕМ ХОФФМАННА СЕЛЛА 60 мл
Заспокоює, зволожує та відновлює шкіру малюка

Склад: Гіалуронова кислота 0,1%, оливкова олія 5%, оксид цинку 5%
Показання: Лікування та профілактика пелюшкового дерматиту у дітей; лікування

почервонінь та подразнень шкіри, які викликані контактом шкіри з
калом і сечею в зоні підгузків. Лікування свербежу та тріщин шкіри.
Медичний виріб. Без рецепта. Зберігати за температури 4 - 30°С
Виробник: Хімічно-фармацевтична лабораторія «А. SELLA» s.r.l., Італія
www.hoﬀmannsella.com

КРЕМ MEDIDERM®

100 г, 500 г та 1000 г
Для догляду за шкірою при псоріазі, екземі та атопічному дерматиті

Склад: Вода очищена, вазелін, цетеариловий спирт, мінеральна олія,
цетомакрогол 1000, феноксіетанол

Показання: Для зволоження, живлення шкіри та створення захисного бар'єру, який

регулює водний баланс. Для надання шкірі м'якості та еластичності,
усунення надмірного лущення та розтріскування шкіри при псоріазі,
екземі, атопічному дерматиті.
Медичний виріб CЄ. Без рецепта.
Зберігати за температури не вище 25°С.
Виробник: Spreewälder Arzneimittel GmbH, Німеччина

www.mediderm.help

ГІАЛО4 СТАРТ рідка мазь 30 г
Ензиматичне очищення рани від некротизованих тканин.
Стимулює процес природного відновлення

Склад: Гіалуронат натрію 0,2%, бактеріальна колагеназа
(не менше 2,0 нкат/г мазі)

Показання: Для місцевого лікування хронічних виразок (тобто, пролежнів,

www.fidiawoundcare.com

трофічних виразок нижніх кінцівок, діабетичних виразок). Зокрема,
мазь необхідна для забезпечення оптимального вологого середовища
та підготовки поверхні рани, що сприяє процесу природного
загоєння.
Медичний виріб СЄ 0373.
Виробник: Fidia Farmaceutici S.p.A, Італія

ГІАЛО4 ПЛЮС крем 25 г та 100 г
Очищує рану від мікробного забруднення.
Стимулює процес природного відновлення

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,2 %, сульфадіазин срібла 1 %
Показання: Для лікування опіків 1-го та 2-го ступенів, трофічних та метаболічних

www.fidiawoundcare.com

виразок та пролежнів, що мають високий ризик інфікування, а також
після успішного лікування інфікованих ран з метою попередження
повторного приєднання інфекції, для лікування неінфікованих ран, а
також для забезпечення вологого середовища рани без
мікроорганізмів.
Медичний виріб СЄ 0373.
Виробник: Fidia Farmaceutici S.p.A, Італія

ГІАЛО4 РЕГЕН

біоактивна пов’язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
5х5 см №5 та 10х10 см №5
Відновлює структуру та сприяє утворенню нової тканини

Склад: Біоактивна пов’язка з гетерологічним кінським колагеном І типу і
гіалуроновою кислотою в формі стерильної ліофілізованої губки

Показання: Гострі та хронічні рани з помірним чи сильним ступенем ексудації.

www.fidiawoundcare.com

Лікування пролежнів, трофічних виразок, діабетичних виразок
стопи, хронічних виразок шкіри, що повільно загоюються,
післяопераційних ран, гострих і травматичних ран, загальної та
спеціалізованої хірургії, травматології, гінекології та ортопедії,
стоматології, лікування опіків першого і другого ступенів.
Місцевий кровоспинний засіб для використання в загальних
хірургічних процедурах, таких як судинна реконструктивна хірургія,
судинна хірургія, оперативні втручання на сонній артерії,
абдомінальна та гінекологічна хірургія, ортопедична і
травматологічна хірургія, стоматологія та перша допомога для
зупинення капілярної кровотечі.
Медичний виріб.
Виробник: Fidia Farmaceutici S.p.A, Італія

ГІАЛО4 СКІН крем 25 г та 100 г
Сприяє загоєнню та реепітелізації тканин

Склад: Натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,2%
Показання: Для лікування гострих і хронічних ран та подразнень шкіри

www.fidiawoundcare.com

(садна, місця забору донорських тканин та післяопераційних ран,
опіки 1-го та 2-го ступенів, трофічні та метаболічні виразки,
пролежні), а також для забезпечення вологого середовища рани,
таким чином захищаючи від подальшого пошкодження, тертя та
втрати вологи.
Медичний виріб СЄ 0123.
Виробник: Fidia Farmaceutici S.p.A, Італія

