
 

"Про декларування зміни оптово-відпускних цін

на лікарські засоби станом на 21 грудня 2021 року

та внесення їх до реєстру та внесення змін до реєстру 

оптово-відпускних цін на лікарські засоби"

від 23.12.2021 № 2855
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Дексаметазо

н, неоміцин

сульфат, 

поліміксин В

сульфат 6

ДЕКСАПО

Л

краплі очні,

суспензія (1

мг + 3500

МО + 6000

МО)/1 мл

1 мл суспензії

містить: 

дексаметазону 

1 мг, неоміцину

сульфату 3 500

МО, 

поліміксину В

сульфат 6 000

МО

по 5 мл у ПЕТ флаконі-

крапельниці з кришкою

з гарантійним кільцем,

по 1 флакону в

картонній коробці.

Варшавський 

фармацевтичний завод

Польфа АТ, Польща S01CA01

UA/15434/0

1/01 01.09.2021

88,85

27,7665 грн. 

(за 1 дол. 

США)

від 

24.02.2021 

№ 334

Додаток 2

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

 

Позиції, які виключаються з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби 



Продовження додатка 2     

Дорзоламід, 

тимолол

ДОРЗОПТИ

К КОМБІ

краплі очні,

розчин 20

мг/мл + 5

мг/мл

1 мл розчину

містить: 20 мг

дорзоламіду (у

вигляді 

дорзоламіду 

гідрохлориду) 

та 5 мг

тимололу ( у

вигляді 

тимололу 

малеату)

по 5 мл в

поліетиленовому 

флаконі-крапельниці 

місткістю 10 мл з

кришкою з гарантійним

кільцем; по 1 флакону в

картонній коробці

Фамар А.В.Е., Греція;

Фарматен С.А., Греція;

Фармацевтичний завод

"ПОЛЬФАРМА" С.А.,

Польща S01ED51

UA/15656/0

1/01 15.12.2021

183,26

27,7665 грн. 

(за 1 дол. 

США)

від 

24.02.2021 

№ 334

Тобраміцин

ТОБРОСОП

Т®

краплі очні,

розчин, 3

мкг/мл

1 мл

розчину 

містить: 

тобраміцин

у 3 мг

по 5 мл у флаконі-

крапельниці; по 1

безбарвному флакону-

крапельниці з

гарантійним кільцем

білого кольору в

картонній коробці

Варшавський 

фармацевтичний завод

Польфа АТ, Польща S01AA12

UA/13493/0

1/01 05.02.2024

83,30

27,7665 грн. 

(за 1 дол. 

США)

від 

24.02.2021 

№ 334

Tetryzoline ВІЗОПТИК

краплі очні,

розчин 0,5 мг/мл

по 5 мл у флаконі з

крапельницею і

кришкою з гарантійним

кільцем; по 2 флакони в

картонній коробці; 

Варшавський 

Фармацевтичний завод

Польфа АТ, Польща

Фармацевтичний завод

"ПОЛЬФАРМА" С.А.,

Польща S01GA02

UA/14935/0

1/01 16.03.2021

83,30
27,7665 грн. 

(за 1 дол. 

США)

від 

24.02.2021 

№ 334

В.о. Генерального директора 

Директорату фармацевтичного 

забезпечення                                                    Іван ЗАДВОРНИХ
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