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РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

^ і

№ГА/2842/01/01
Рішення про державну перереєстрацію
лікарського засобу
затверджене наказом МОЗ України від 08.07.2015 № 418
>'
Згідно зі СТ.9 Закону України "Про лікарські засоби" та
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 "Про
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію
(перереєстрацію)" лікарський засіб

таблетки, вкриті оболонкою
перереєстрований
Заявник:

в Україні терміном на 5 років
•'Ш'-

'''-ш

МУКОС Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина
Мірауштрассе 17,13509 Берлін, Німеччина
МиС08Ркагта
ОтЬН & Со. КО, Оегтапу^
Мігаи8ігав5еЛ7,13509Вегііп,
(Легтапу
^
Реєстраційне посвідчення діє на всій території України до 08.07.2020
Реєстраційне посвідчення 6формленеЛр.07.2Ш5;

'*•

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ
Назва лікарського засобу: ВОБЕНЗИМ
ШікарчЬька форма:
• ••• ^ _

таблетки, вкриті

^ _ Шлях уведення:

оболонкою
пероральниш
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ї1оказання:ДО'застосування:: :;'..^^*':'•; Т;. ••:-^\^у'1:і,-^:'-^^ 'Г:,,
:..:7..-^•.
^г'^:.^?^'
у сюшді комплексного лікування^,.
.К:
^; ревматичні захворювання: ревматоїдний артрит, несуглобовийревматизм, . Л^''
.^г:.;
остеоартроз, хвороба Бехтерєва, хвороба Шегрена;
травматологія: травми (переломи, дисторзії, вивихи, контузії), запальні процеси м 'яких
V' тканин, хронічні посттравматичні процеси, травми у спортивній медіщині;- г^"'": > ; г '
.'к: хірургія: посттравматичні набряки, у тому числі післяопераційні, після пластичних ії^
'^і^
•;, • ; реконструктивних операцій;
- .
•^-^ запалень ЛОР-органів та дихальних гиляхів: синусит, бронхіт,
бронхопневмонія;"^>ж.-'
•'•гі; панкреатиті, виразкового коліті, хвороби Крона, розсіяного скчерозу; х :У л У > .' 0;
кардіологія: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, вторинна профілактика:
повторного інфаркту міокарда;
•- і ангіологія: тромбофлебіт, посттромботичний синдром, васкуліти, облітеруючий \^
., ^
ц^ї; тромбангіїт, профілактикарецидивуючго: флебітів, лімфатичний набряк, вторинний^ \
лімфатичний набряк;
"
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• і.
' •• урологія: запалення сечовивідних гиляхів (г^истит, і{истопієліт, простатит);
-\: •
7 гінекологія: хронічні інфекції у гінекології, аднексит, мастопатії
-і ^
Вид І розмір упаковки:
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по 20 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у картонній коробці;
\~
по 800 таблетоку банках.
'
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Маркування українською мовою.
.
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Термін зберігання: 2,5роки
Виробник(и) лікарського засобу:
МУКОС Емульсіонсгезелльшафт мбХ
Мірауштрассе 17, 13509Берлін, Німеччина
.,.
МиСОЗЕтиІ5Іоп8^езеШска/і
тЬН
:Г Ч
Мігашїгаззе 17, 13509 Вегііп, Сегтапу: V. ; :^ Ч
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висновки

П Р О Я К І С М И Й ІЛ КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ
1. Назва лікарського засобу, лікарська форма:
•
ВОБЕНЗИМ,
• таблетки, вкриті оболонкою
- .^ч

2. Якісний та кількісний склад лікарського засобу:
Активні речовини:
- - •
V
:ч ч^ тйбле/игал/гстмть; пая/феатг/ву 5^5лротеол. €вр. Фарм. Од.
(115 мг); папаїну 90 Е.ІР.~Од. (18 мг); бромелаїну 225 Р.І.Р.-Од. (45мг);
триацилгліцеролліпази 34 Р.І.Р.~Од. (10 мг); амілази 50 Р.І.Р.-Од.
(10мг); трипсину 360 Г.ЕР.-Од. (13,2 мг); хімотрипсину 300 К:І.Р.-Од. •-.
(0^75мг);рутину 5Омг
'
•
'^'•^І
Допоміжні речовини:
^
лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; магнію стеарат;
кислота стеаринова; кремнію діоксид колоїдний безводний; тальк;
оболонка таблетки; сахароза, тальк, кальцію карбонат,
метакрилатний сополімер (тип А), титану дюксид (Е 171), шелак,
глина біла, оранжево-о/совтий 8 (Е 110), понсо 4Я (пунцовий 4К, Е 124),
повідон, поліетшенгліколь 6000, триетилі^итрат, ванілін,'віск білий,
віск карнаубський

В.о. начальника Управління фармацевтичної
діяльності та якості фармацевтичної продукції

Т.М. Лясковський

