
Рішення 

спільного засідання експертів консультативно-експертних груп та 

співробітників відповідних підрозділів Центру щодо подальшого медичного 

застосування в Україні комбінованих препаратів групи нестероїдних 

протизапальних лікарських засобів від 16.10.2008 р. 

 

1. Не рекомендувати подальше медичне застосування зареєстрованих в Україні 

лікарських засобів, які містять комбінацію німесуліду та парацетамолу 

(станом на 2008 р., додаток 1), враховуючи рекомендації Європейського 

агентства лікарських засобів (ЕМЕА) від 21.09.2007р. (регулюючий 

документ ЕМЕА/432604/2007) щодо застосування лікарських засобів, що 

містять діючу речовину німесулід та висновку Науково-технічної ради ДП 

«Державний фармакологічний центр» МОЗ щодо ефективності, безпеки та 

якості лікарських засобів, які містять діючу речовину німесулід (від 

12.06.2008 р. № 4547/2.1.2-4), де констатується, що протипоказанням до 

застосування німесуліду є одночасний прийом потенційно гепатотоксичних 

препаратів. Обидва ЛЗ є гепатотоксичними, ризик їх токсичного впливу на 

печінку при використанні в одній лікарській формі зростатиме, що 

сприятиме збільшенню токсичності кожного з ЛЗ в такій комбінації. 

 

2. Рекомендувати подальше медичне застосування зареєстрованих в Україні 

лікарських засобів, які містять комбінацію німесуліду та тизанідину 

(станом на 2008 р., додаток 2), при внесенні заявниками відповідних змін 

згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.08 № 376 та 

доповнень до Інструкції для медичного застосування (розділи «Показання» – 

показання обмежити тільки гострим больовим синдромом, в патогенезі 

якого розвивається спазм скелетних м’язів, при хворобі Бєхтєрєва, та інших 

захворюваннях хребта, які супроводжуються вертеброалгіями; «Спосіб та 

тривалість застосування, дози» – не застосовувати після досягнення 

анальгезуючого ефекту,  «Побічна дія» – зазначити всі побічні реакції, 

притаманні для кожної діючої речовини зазначеної комбінації) 

 

3. Рекомендувати подальше медичне застосування зареєстрованих в Україні 

лікарських засобів, які містять комбінацію німесуліду та дицикломіну 

гідрохлориду (станом на 2008 р., додаток 3), при внесенні заявниками 

відповідних змін згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

16.07.08 № 376 та доповнень до Інструкції для медичного застосування 

(розділ  «Побічна дія» зазначити всі побічні реакції, притаманні для кожної 

діючої речовини зазначеної комбінації) 

 

4. Не рекомендувати подальше медичне застосування зареєстрованих в Україні 

лікарських засобів, які містять комбінацію диклофенаку натрію та 

парацетамолу (станом на 2008 р., додаток 4), у зв’язку з тим що, така 

комбінація не призведе до збільшення фармакотерапевтичного ефекту, а 

збільшить ризик розвитку побічних реакцій, і, таким чином є не доцільною. 

Також особливу небезпеку являє собою комбінація парацетамолу та 

хлорзоксазону – ці препарати є індукторами одного цитохрому Р-450, що 

збільшує їх гепатотоксичність аж до канцерогенезу печінки   



 

5. Не рекомендувати подальше медичне застосування зареєстрованих в Україні 

лікарських засобів, які містять комбінацію ібупрофену та парацетамолу 

(станом на 2008 р., додаток 5), у зв’язку з тим, що така комбінація не 

призведе до збільшення фармакотерапевтичного ефекту, а збільшить ризик 

розвитку побічних реакцій, і, таким чином є не доцільною. 

 

6. Рекомендувати подальше медичне застосування в Україні лікарських 

засобів, які містять комбінацію парацетамолу та кофеїну (станом на 2008 

р., додаток 6). 

 

7. Рекомендувати подальше медичне застосування в Україні лікарських 

засобів, які містять комбінацію парацетамолу, кофеїну та 

ацетилсаліцилову кислоту (станом на 2008 р., додаток 7).  

 

8. Рекомендувати подальше медичне застосування в Україні лікарських 

засобів, які містять комбінацію парацетамолу, метамізолу натрію, 

кофеїну, фенобарбіталу та кодеїну фосфат (станом на 2008 р., додаток 8).  

 

9. Рекомендувати подальше медичне застосування в Україні лікарських 

засобів, які містять комбінацію парацетамолу, кислоти аскорбінової, 

феніраміну малеату, фенілефрину гідрохлориду (станом на 2008 р., 

додаток 9), при внесенні заявниками відповідних змін до Інструкції для 

медичного застосування цих лікарських засобів – розділ «Протипоказання» – 

не застосовувати у дітей віком до 12 років  
 

10. Відділу номенклатури та інструкцій (Нагорна О.О.) до 15.11.08 р. 

повідомити заявників про необхідність внесення (до 01.12.2008 р.) 

відповідних змін та доповнень до Інструкцій для медичного застосування 

лікарських засобів,  які містять комбінацію німесуліду та тизанідину; 

німесуліду та дицикломіну гідрохлориду; парацетамолу, кислоти 

аскорбінової, феніраміну малеату, фенілефрину гідрохлориду.  

 

11. У разі відмови заявника від внесення змін та доповнень до Інструкцій для 

медичного застосування лікарських засобів перелічених комбінацій 

Юридичному відділу (Ліпухін А.В.) та Відділу організаційно-технічної 

координації (Олехнович І.Л.) підготувати проекти наказів МОЗ про повну 

або часткову заборону застосування лікарських засобів, зазначених в п.10, 

шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень.  

 

12. Після затвердження внесених відповідних змін та доповнень до Інструкцій 

для медичного застосування лікарських засобів,  які містять комбінацію 

німесуліду та тизанідину; німесуліду та дицикломіну гідрохлориду 

Відділу номенклатури та інструкцій (Нагорна О.О.) проінформувати про це 



юридичний відділ (Ліпухін А.В.) та Відділ організаційно-технічної 

координації (Олехнович І.Л.) 

 

13. Після внесення відповідних змін та доповнень до Інструкцій для медичного 

застосування лікарських засобів,  які містять комбінацію німесуліду та 

тизанідину; німесуліду та дицикломіну гідрохлориду; юридичному 

відділу (Ліпухін А.В.) та Відділу організаційно-технічної координації 

(Олехнович І.Л.) підготувати проекти наказів МОЗ України про поновлення 

дії реєстраційних посвідчень в Україні зазначених комбінацій. 
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Додаток 1 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію німесуліду та 

парацетамолу (станом на 2008 р.) 
ЗЕЛІД ПЛЮС M01BX Таблетки № 10, № 10х20 1 таблетка містить: 

німесуліду - 100.0 
мг, парацетамолу - 
500.0 мг 

ЗЕЛІД ПЛЮС Таблетки in bulk № 10х100, № 1000 1 таблетка містить: 
німесуліду - 100.0 
мг, парацетамолу - 
500.0 мг 

НІМЕСИН ПЛЮС ® (п) N02BE51 Таблетки № 10, № 100 1 таблетка містить: 
парацетамолу - 
500.0 мг, німесуліду 
- 100.0 мг 

НІМЕСИН ПЛЮС ® (п) Таблетки in bulk № 5000 1 таблетка містить: 
парацетамолу - 
500.0 мг, німесуліду 
- 100.0 мг 

НІМЕСУЛІД П (*) M01BX Таблетки № 10 у контурних 
чарункових упаковках; № 20 у 
контейнерах пластмасових 
(фасування із in bulk фірми-
фиробника "Сінмедик Лабораторіз", 
Індія) 

1 таблетка містить: 
парацетамолу - 
500.0 мг, німесуліду 
- 100.0 мг 

 

Додаток 2 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію німесуліду та 

тизанідину (станом на 2008 р.) 
НІЗАЛІД M09AX10 Таблетки № 10 1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 

тизанідину - 2.0 мг 

НІМІД® ФОРТЕ M09AX10 Таблетки № 10х10 1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 
тизанідину - 2.0 мг 

НІМІД® ФОРТЕ Таблетки in bulk 
№ 1000 

1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 
тизанідину - 2.0 мг 

НІМІД® ФОРТЕ M01AX67 Таблетки № 10, 
№10х10 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг, 
тизанідину гідрохлориду в перерахуванні на 
тизанідин 2 мг 

НІМІД® ФОРТЕ Таблетки in bulk 
№ 1000 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг, 
тизанідину гідрохлориду в перерахуванні на 
тизанідин 2 мг 

 

Додаток 3 

Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію німесуліду та 

дицикломіну гідрохлориду (станом на 2008 р.) 
АЛІТ M01AX17 Таблетки 

розчинні № 4, № 
200 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг; 
дицикловерину гідрохлориду (дицикломіну 
гідрохлориду) 20 мг 

АЛІТ  Таблетки 
розчинні in bulk 
№ 4х1000 у 
блістерах 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг; 
дицикловерину гідрохлориду (дицикломіну 
гідрохлориду) 20 мг 

НІГАН M01AX17 Таблетки № 4, 
№ 10, № 100, № 
200 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг, 
дицикломіну гідрохлориду 20 мг 

НІГАН  Таблетки in bulk 
№ 1000 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг, 
дицикломіну гідрохлориду 20 мг 

НІМУСПАЗ M01AX17 Таблетки № 10 
(10х1) 

1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 
дицикломіну гідрохлориду - 20.0 мг 

НАТУРСИГАН (*) M01AX67 Таблетки, вкриті 1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 



плівковою 
оболонкою, № 4 
у блістерах 
(фасування із 
форми in bulk 
фірми-
виробника 
"Сталіон 
Лабораторіз 
Пвт. Лтд", Індія) 

дицикломіну гідрохлориду - 20.0 мг 

ОКСІГАН M01AX67 Таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, № 4 

1 таблетка містить: німесуліду 100 мг, 
дицикломіну гідрохлориду 20 мг 

СІГАН (п) M01AX67 Таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, № 4 

1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 
дицикломіну гідрохлориду - 20.0 мг 

ФЛОГІНАЛ Таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, in 
bulk № 1000 

1 таблетка містить: німесуліду - 100.0 мг, 
дицикломіну гідрохлориду - 20.0 мг 

 

Додаток 4 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію диклофенаку 

натрію та парацетамолу (станом на 2008 р.) 

 
АФЕНАК-МР M01BX Таблетки № 10 (10х1) 1 таблетка містить: парацетамолу - 

500.0 мг, хлорзоксазону - 500.0 мг, 
диклофенаку натрію - 50.0 мг 

АФЕНАК-МР Таблетки in bulk № 1000 
у мішках поліетиленових, 
вміщених у банки 

1 таблетка містить парацетамолу 
500 мг, хлорзоксазону 500 мг, 
диклофенаку натрію 50 мг 

БОЛ-РАН® M01AB55 Таблетки № 100 (10х10) 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

БОЛ-РАН® Таблетки № 1000 in bulk 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

БОЛ-РАН® (п) M01AB55 Таблетки № 4, № 4х50, 
№ 10, № 10х10 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг 

БОЛ-РАН® (п) Таблетки in bulk № 1000 
у бочках 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг 

ДІПРЕН M01AB55 Таблетки № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію - 50.0 мг, парацетамолу - 
325.0 мг 

ДИКЛОПАР (п) M01AB55 Таблетки № 100 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ДИКЛОПЛЮС M01AB55 Таблетки № 100 (10х10), 
№ 200 (4х50) 

1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію 50 мг, парацетамолу 500 мг 

ДИКЛОФЕНАК З 
ПАРАЦЕТАМОЛОМ 

M01AB55 Таблетки (50 мг/300 мг) 
№ 6, № 12 у контурних 
чарункових упаковках; № 
30, № 50, № 100 у 
контейнерах полімерних 

1 таблетка містить: натрію 
диклофенаку - 50.0 мг, 
парацетамолу - 300.0 мг 

ДИКЛОФЕНАК З 
ПАРАЦЕТАМОЛОМ 

M01AB55 Таблетки, 50 мг/300 мг 
№ 12 у контурних 
чарункових упаковках 

1 таблетка містить: натрію 
диклофенаку - 50.0 мг, 
парацетамолу - 300.0 мг 

ДИКЛОФЕНАК П (*) M01AB55 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках; № 20 у 
контейнерах 

1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію - 50.0 мг, парацетамолу - 
500.0 мг 



пластмасових 
(фасування із in bulk 
фірми-виробника "Англо-
Френч Драг енд Індастріз 
Лтд", Індія) 

ДИКЛОФЕНАК 
ПЛЮС 

M01AB55 Таблетки № 10, № 10х10 1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію - 50.0 мг, парацетамолу - 
325.0 мг 

ДИКЛОФЕНАК 
ПЛЮС (п) 

М01AB55 Таблетки № 10, №10х10 1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію 50 мг, парацетамолу 325 мг 

ДИКЛОФЕНАК з 
ПАРАЦЕТАМОЛОМ 
(п) 

М01АВ55 Таблетки, 0,05 г/0,3 г № 
12 

1 таблетка містить: натрію 
диклофенаку 50 мг, парацетамолу 
300 мг 

ДИКЛОФЛАМ 
ПЛЮС 

M01AB55 Таблетки № 100 (10х10) 
у блістерах 

1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію - 50.0 мг, парацетамолу - 
500.0 мг 

ДОЛАР N02BE51 Таблетки № 4, № 10, № 
100, № 200 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг 

ДОЛАРЕН® (п) M01AB55 Таблетки № 4, № 10, № 
100, № 200 

1 таблетка містить: диклофенаку 
натрію - 50.0 мг, парацетамолу - 
500.0 мг 

ДОЛЕКС M01AB55 Таблетки № 10х10 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ДОЛЕКС  Таблетки in bulk: № 
10х100 у картонних 
коробках; № 1000 в 
пластикових банках 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ДолоМед (*) M01AB55 Таблетки № 10 у 
блістерах (фасування із 
in bulk фірми-виробника 
"Бафна Фармасьютикалс 
Лтд, Індія) 

1 таблетка містить диклофенаку 
натрію - 50 мг, парацетамолу - 500 
мг, хлорзоксазону - 500 мг 

МАІТХАРЕН M02AB65 Таблетки № 10 1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку калію 50 мг 

МАКСИГЕЗИК M01AB55 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 4, № 10 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку калію - 50.0 
мг, серратіопептидази - 15.0 мг 

ОКСАЛГІН-ДП M01AB55 Таблетки № 10, № 100 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ОКСАЛГІН-ДП® (п) M01AB55 Таблетки № 10 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ПАНОКСЕН M01AB55 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 20, № 100 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ПАНОКСЕН Таблетки, вкриті 
оболонкою, in bulk № 
1000 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ПАНОКСЕН (п) М01АВ55 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 20, № 100 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг 

ПАНОКСЕН (п) Таблетки, вкриті 
оболонкою, in bulk № 
1000 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг 

ТИЛДА M01AB55 Таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, № 
200 (4х50) 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг, хлорзоксазону - 250.0 мг 

ТИЛДА® (п) М01АВ55 Таблетки, вкриті 
плівковою оболонкою, № 
200 (4х50) у стрипах 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку натрію 50 мг, 
хлорзоксазону 250 мг 

ТОПНАК M01AB55 Таблетки № 10, № 100 
(10х10) 

1 таблекта містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 



мг 

ФАНІГАН M01AB55 Таблетки № 4, № 4х25, 
№ 10, № 10х10 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ФАНІГАН  Таблетки in bulk № 1000 1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, диклофенаку натрію - 50.0 
мг 

ФАНІГАН (п) M01AB55 Таблетки № 4, № 4х25, 
№ 10; № 10х10 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500 мг, диклофенаку натрію - 50 мг 

ФЛАМІДЕЗ M01AB55 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 10, № 100 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку калію 50 мг; 
серратіопептидази у вигляді гранул 
з кишковорозчинним покриттям, які 
містять 15 мг серратіопептидази, 
що еквівалентно ферментній 
активності 30 000 ОД 

ФЛАМІДЕЗ Таблетки, вкриті 
оболонкою, in bulk № 
2500 

1 таблетка містить: парацетамолу 
500 мг, диклофенаку калію 50 мг; 
серратіопептидази у вигляді гранул 
з кишковорозчинним покриттям, які 
містять 15 мг серратіопептидази, 
що еквівалентно ферментній 
активності 30 000 ОД 

 

Додаток 5 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію ібупрофен та 

парацетамол (станом на 2008 р.) 

 
ІБУКЛІН M01AE51 Таблетки, вкриті 

оболонкою (400 
мг/325 мг), № 20 

1 таблетка містить: ібупрофену 400 
мг, парацетамолу 325 мг 

ІБУКЛІН (п) M01AE51 Таблетки, вкриті 
плівковою 
оболонкою, 400 
мг/325 мг № 10 

1 таблетка містить: ібупрофену 400 
мг, парацетамолу 325 мг 

ІНФЛАГЕСИК ПЛЮС (п) Таблетки in bulk № 
1000 у контейнерах 

1 таблетка містить: ібупрофену 400 
мг, парацетамолу 325 мг 

ІНФЛАГЕСИК ПЛЮС (п) M01AE51 Таблетки № 10, № 
20 (10х2), № 100 
(10х10) 

1 таблетка містить: ібупрофену 400 
мг, парацетамолу 325 мг 

БРУСТАН (п) N02BE51 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 10 

1 таблетка містить: ібупрофену 400 
мг, парацетамолу 325 мг 

ТАМІПУЛ
ТМ

 N02BE51 Капсули, №10 1 капсула містить: ібупрофену 200 
мг, парацетамолу 325 мг, кофеїну 
30 мг 

 

 

Додаток 6 

Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію парацетамолу та 

кофеїну (станом на 2008 р.) 
АПАП ЕКСТРА N02BE5

1 
Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 6, № 10, 
№ 12, № 12х2, № 6х4 

1 каплета містить 500 мг 
парацетамолу та 65 мг кофеїну 

ПАНАДОЛ ЕКСТРА (п) N02BE5
1 

Каплети, вкриті 
оболонкою, № 2, № 12, 
№ 24, № 48 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, кофеїну - 65.0 мг 



ПАНАДОЛ ЕКСТРА 
СОЛЮБЛ (п) 

N02BE5
1 

Таблетки розчинні № 
12 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, кофеїну - 65.0 мг 

 

 

Додаток 7 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію парацетамолу, 

кофеїну та ацетилсаліцилову кислоту (станом на 2008 р.) 
ФАРМАДОЛ N02BA51 Таблетки № 10, № 10х3 

у контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти 300 мг, 
парацетамолу 100 мг, кофеїну 50 
мг 

ЦИТРАМОН-М N02BA51 Таблетки № 6, № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках; № 6 у 
контурних 
безчарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.24 г, 
парацетамолу - 0.18 г, кофеїну - 
0.03 г, кислоти лимонної - 0.004 г 

АСКОПАР N02BE51 Таблетки № 10 у 
контурних чарункових, 
безчарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти - 0.2 г, 
парацетамолу - 0.2 г, кофеїну - 0.04 
г 

АСКОФЕН Л N02BA51 Таблетки № 6, № 10 у 
контурних чарункових, 
безчарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти - 0.2 г, 
парацетамолу - 0.2 г, кофеїну - 0.04 
г 

ЦИТО-МОН N02BE51 Таблетки шипучі зі 
смаком апельсина № 10 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
0.18 г, кофеїну - 0.03 г, 
ацетилсаліцилової кислоти - 0.24 г 

АСКОФЕН-П N02BA51 Таблетки № 10 1 таблетка містить: парацетамолу - 
0.2 г, ацетилсаліцилової кислоти - 
0.2 г, кофеїну - 0.04 г 

ЦИТРАМОН-5 (п) N02BA51 Таблетки № 6 у 
контурних чарункових 
або безчарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.24 г, 
парацетамолу - 0.18 г, кофеїну - 
0.03 г, кислоти аскорбінової - 0.02 г, 
кислоти лимонної - 0.005 г 

ЦИТРАМОН-
СТОМА (п) 

N02BA51 Таблетки № 6, № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.24 г, 
парацетамолу - 0.18 г, кофеїну - 
0.03 г 

ЦИТРАМОН-Ф (п) N02BA51 Таблетки № 6 у 
контурних чарункових 
або безчарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.24 г, 
парацетамолу - 0.18 г, кофеїну - 
0.03 г 

ЦИТРАМОН-
ФОРТЕ 

N02BA51 Таблетки № 6х20 у 
контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти - 0.32 г, 
парацетамолу - 0.24 г, кофеїну - 
0.04 г, кислоти лимонної - 0.007 г 

ЦИТРАМОН-
ФОРТЕ (п) 

N02BA51 Таблетки № 6х20 у 
контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти - 0.32 г, 
парацетамолу - 0.24 г, кофеїну - 
0.04 г, кислоти лимонної - 0.007 г 

КОПАЦИЛ® (п N02BA51 Таблетки № 6 у 
стрипах, № 6, № 10, № 
10х2 у блістерах 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.3 г, 
парацетамолу - 0.1 г, кофеїну - 0.05 
г 

ЦИТРАМОН У (п) N02BA51 Таблетки № 6 у 
стрипах, № 10 у 
блістерах 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліциловoї - 0,24 г, 
парацетамолу - 0,18 г, кофеїну 0,03 
г 



ЦИТРАМОН-
ДАРНИЦЯ (п) 

N02BA51 Таблетки № 6, № 6х1, 
№ 10, № 10х1 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти ( у 
перерахуванні на 100% суху 
речовину) 240 мг, парацетамолу ( у 
перерахуванні на 100% суху 
речовину) 180 мг, кофеїну (у 
перерахуванні на суху речовину) 30 
мг 

ЦИТРАМОН В (п) N02BA51 Таблетки № 6, № 10 1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової 240 мг, 
парацетамолу 180 мг, кофеїну в 
перерахунку на суху речовину 30 
мг, кислоти лимонної 4 мг 

ТРОЙЧАТКА Таблетки 
in bulk № 
10х100 у 
блістерах 

1 таблетка містить:  парацетамолу - 0.2 г, кислоти 
ацетилсаліцилової - 0.2 г, кофеїну - 
0.015 г 

АСКОФЕН-
ДАРНИЦЯ (п) 

N02BA51 Таблетки № 6, № 10, № 
6х1, № 10х1 у контурних 
чарункових упаковках 

1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилової кислоти в 
перерахунку на 100 % суху 
речовину - 200 мг; парацетамолу в 
перерахунку на 100 % суху 
речовину - 200 мг; кофеїну в 
перерахунку на 100 % суху 
речовину - 40,0 мг 

АСКОФЕН-
ЕКСТРА (п) 

N02BA51 Таблетки № 6 у 
стрипах; № 10 у 
блістерах 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової 0,3 г, 
парацетамолу 0,1 г, кофеїну (у 
перерахуванні на суху речовину) - 
0,05 г 

ФАРМАДОЛ® (п) N02BA51 Таблетки № 10, № 10х3 1 таблетка містить: 
ацетилсаліцилова кислота 300 мг, 
парацетамол 100 мг, кофеїн 50 мг 

АСКОПАР (п) N02BE51 Таблетки № 10 1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової у перерахуванні 
на 100 % речовину 200 мг, 
парацетамолу у перерахуванні на 
100 % речовину 200 мг, кофеїну 
моногідрату у перера-хуванні на 
100 % речовину або кофеїну у 
перерахуванні на 100% речовину 
40 мг 

ЦИТРАМОН-М (п) N02BA51 Таблетки № 6 у 
контурних 
безчарункових 
упаковках; № 6, № 10 у 
блістерах 

1 таблетка містить: кислоти 
ацетилсаліцилової 240 мг, 
парацетамолу у перерахуванні на 
100 % речовину 180 мг,  кофеїну у 
перерахуванні на 100 % речовину 
30 мг 

АСКОФЕН Л (п) N02BA51 Таблетки № 6 у 
стрипах, № 10 у 
блістерах 

1 таблетка мiстить: 
ацетилсалiциловoї кислоти 200 мг, 
парацетамолу 200 мг, кофеїну 40 
мг 

 

 

Додаток 8 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію парацетамолу, 

метамізолу натрію, кофеїну, фенобарбіталу та кодеїну фосфат (станом на 2008 р.) 

 
КВИНТАЛГИН® (*) N02BB72 Таблетки № 6, № 10 у 

контурних чарункових 
упаковках (фасування із 
in bulk фірми-виробника 

метамізолу натрію (анальгіну) 0,3 г, 
парацетамолу 0,2 г, кофеїн-
бензоату натрію 0,05 г, 
фенобарбіталу 0,01 г, кодеїну 



Державного хіміко-
фармацевтичного 
підприємства "ІнтерХім-
1" НАН України) 

фосфату 0,0095 г 

КОПАМЕТ (ТОВ "Фарма Старт", 
м.Київ, Україна) 

Порошок (cубстанція) у 
пакетах поліетиленових 

100 г суміші містять: парацетамолу 
- 49.33 г, метамізолу натрію 
(анальгіну) - 49.33 г, кодеїну 
фосфату напівгідрату - 1.34 г 

КОПАМЕТ (ТОВ "Фарма Старт", 
м.Київ, Україна) 

Порошок (cубстанція) у 
пакетах поліетиленових 
для виробництва 
нестерильних 
лікарських форм 

100 г суміші містять: парацетамолу 
- 49.33 г, метамізолу натрію 
(анальгіну) - 49.33 г, кодеїну 
фосфату напівгідрату - 1.34 г 

П'ЯТИРЧАТКА IC 
(*) 

N02BB72 Таблетки № 6, № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках (фасування із 
in bulk фірми-виробника 
Державного хіміко-
фармацевтичного 
підприємства "ІнтерХім-
1" НАНУ) 

1 таблетка містить: метамізолу 
натрію - 0.3 г, парацетамолу - 0.2 г, 
кофеїн-бензоату натрію - 0.05 г (що 
еквівалентно 0.02 г кофеїну), 
фенобарбіталу - 0.01 г, кодеїну 
фосфату - 9.5 мг (що еквівалентно 
7.0 мг кодеїну) 

П'ЯТИРЧАТКА® IC N02BB72 Таблетки № 10 1 таблетка містить: метамізолу 
натрію - 0.3 г, парацетамолу - 0.2 г, 
кофеїн-бензоату натрію - 0.05 г (що 
еквівалентно 0.02 г кофеїну), 
фенобарбіталу - 0.01 г, кодеїну 
фосфату - 9.5 мг (що еквівалентно 
7.0 мг кодеїну) 

ПЕНТАЛГІН IC® N02BB72 Таблетки № 10, № 10х1 : 1 таблетка містить: 0,3 г 
метамізолу натрію (анальгіну), 0,2 г 
парацетамолу, 0,05 г кофеїн-
бензоату натрію, 0,01 г 
фенобарбіталу, 0,0095 г кодеїну 
фосфату 

ПЕНТАЛГІН ІС® 
(*) 

N02BB72 Таблетки № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках (фасування із 
in bulk фірми-виробника 
Державного хіміко-
фармацевтичного 
підприємства "ІнтерХім-
1" НАН України) 

1 таблетка містить: метамізолу 
натрію (анальгіну) 0,3 г; 
парацетамолу 0,2 г; кофеїн-
бензоату натрію 0,05 г; 
фенобарбіталу 0,01 г; кодеїну 
фосфату 0,0095 г 

ПЕНТАЛГІН-IСN 
(п) 

N02BB72 Таблетки № 12 1 таблетка містить: метамізолу 
натрію - 300.0 мг, парацетамолу - 
300.0 мг, кофеїну - 50.0 мг, кодеїну 
фосфату - 8.0 мг, фенобарбіталу - 
10.0 мг 

ПЕНТАЛГІН-
ЕКСТРА (*) 

N02BB72 Таблетки № 10 у 
контурній чарунковій 
упаковці в пачці 
(фасування із in bulk 
фірми-виробника АТ 
ХІМФАРМ, Республіка 
Казахстан) 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
0.3 г, метамізолу натрію (анальгіну) 
- 0.3 г, кофеїну - 0.05 г, 
фенобарбіталу - 0.01 г, кодеїну - 
0.01 г 

ПЕНТАЛГІН-П Таблетки in bulk по 5 кг 1 таблетка містить: анальгіну 
(метамізолу натрію) - 0.3 г, 
парацетамолу - 0.3 г, кофеїну-
бензоату натрію - 0.05 г, кодеїну - 
0.01 г, фенобарбіталу - 0.01 г 

ПЕНТАЛГІН-П N02BB72 Таблетки № 10 1 таблетка містить: метамізолу 
натрію (анальгіну) 0,3 г, 
парацетамолу 0,3 г, кофеїну 
бензоату натрію 0,05 г, кодеїну 0,01 



г, фенобарбіталу 0,01 г 

ПЕНТАЛГІН-П (*) N02BB72 Таблетки № 10 у 
контурних чарункових 
упаковках (фасування із 
in bulk фірми-виробника 
АТ "Хімфарм", 
Республіка Казахстан") 

1 таблетка містить: метамізолу 
натрію (анальгіну) - 0.3 г, 
парацетамолу - 0.3 г, кофеїн-
бензоату натрію - 0.05 г, 
фенобарбіталу - 0.01 г, кодеїну - 
0.01 г 

ПЕНТАЛГІН-ФС N02BB72 Таблетки № 10, № 10х1 
у контурних чарункових 
упаковках 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
0.3 г, метамізолу натрію (анальгіну) 
- 0.3 г, кофеїну - 0.05 г, 
фенобарбіталу - 0.01 г, кодеїну - 
0.008 г 

СЕДАЛ-М N02BB72 Таблетки № 10, № 20 
(10х2), № 500 (10х50) 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
300.0 мг, метамізолу натрію 
(аналгіну) - 150.0 мг, кофеїну - 50.0 
мг, фенобарбіталу - 15.0 мг, кодеїну 
фосфату - 10.0 мг 

СЕДАЛГІН-НЕО® 
(п) 

N02BB72 Таблетки № 10 у 
блістері; № 10, № 20 
(10х2) у коробці 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
300.0 мг, натрію метамізолу - 150.0 
мг, кофеїну - 50.0 мг, 
фенобарбіталу - 15.0 мг, кодеїну 
фосфату - 10.0 мг 

 

Додаток 9 
Зареєстровані в Україні лікарські засоби, які містять комбінацію парацетамолу, 

кислоти аскорбінової, феніраміну малеату, фенілефрину гідрохлориду (станом на 

2008 р.) 

 
ГРИПОЦИТРОН-
ЗДОРОВ'Я 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування по 2,2 г у 
пакетах або пакетах 
спарених № 10 

2.2 г порошку містять: 
парацетамолу - 500.0 мг, кислоти 
аскорбінової - 50.0 мг, феніраміну 
малеату - 20.0 мг, фенілефрину 
гідрохлориду - 10.0 мг 

НЕКОЛД N02BE51 Таблетки, вкриті 
оболонкою, № 4, № 12 

1 таблетка містить: парацетамолу - 
500.0 мг, кофеїну - 30.0 мг, 
фенілефрину гідрохлориду - 5.0 мг, 
хлорфеніраміну малеату - 4.0 мг, 
аскорбінової кислоти - 250.0 мг 

ПАРАФЕКС® N02BE51 Порошок для 
перорального 
застосування у пакетах № 
10, № 20 

1 пакет містить: парацетамолу - 0.5 
г, феніраміну малеату - 0.02 г, 
фенілефрину гідрохлориду - 0.01 г, 
кислоти аскорбінової - 0.05 г 

ПАРАФЕКС® (п) N02BE51 Порошок для орального 
розчину по 5 г у 
пакетиках-саше № 10, № 
20 

1 пакетик-саше містить: 
парацетамолу 0,50 г, феніраміну 
малеату 0,02 г, фенілефрину 
гідрохлориду 0,01 г, кислоти 
аскорбінової 0,05 г 

РИНЗА® ХОТСИП 
З ВІТАМІНОМ С 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування зі смаком 
апельсина по 5 г у 
пакетиках № 1, № 5, № 
10, № 25 

1 пакет порошку містить: 
парацетамолу 750 мг, феніраміну 
малеату 20 мг, фенілефрину 
гідрохлориду 10 мг, кофеїну 30 мг, 
кислоти аскорбінової 200 мг 

РИНЗА® ХОТСИП 
З ВІТАМІНОМ С 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування зі смаком 
лимона по 5 г у пакетиках 
№ 1, № 5, № 10, № 25 

1 пакет порошку містить: 
парацетамолу 750 мг, феніраміну 
малеату 20 мг, фенілефрину 
гідрохлориду 10 мг, кофеїну 30 мг, 
кислоти аскорбінової 200 мг 

РИНЗА® ХОТСИП N02BE51 Порошок для 1 пакет порошку містить: 



З ВІТАМІНОМ С приготування розчину для 
перорального 
застосування зі смаком 
чорної смородини по 5 г у 
пакетиках № 1, № 5, № 
10, № 25 

парацетамолу 750 мг, феніраміну 
малеату 20 мг, фенілефрину 
гідрохлориду 10 мг, кофеїну 30 мг, 
кислоти аскорбінової 200 мг 

СТОПГРИПАН 
ЛИМОН 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування по 21,5 г у 
пакетиках № 1, № 10, № 
20 

1 пакетик порошку містить 
парацетамолу 325 мг, феніраміну 
малеату 20 мг, фенілефрину 
гідрохлориду 10 мг, кислоти 
аскорбінової 50 мг 

ТЕРАФЛЮ N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
внутрішнього 
застосування зі смаком 
лісових ягід у пакетах № 
10 

1 пакет містить: парацетамолу - 325 
мг; феніраміну малеату - 20 мг, 
фенілефрину гідрохлориду - 10 мг, 
кислоти аскорбінової - 50 мг 

ТЕРАФЛЮ ВІД 
ГРИПУ ТА 
ЗАСТУДИ зі 
смаком лимона (п) 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування в пакетах № 
10 

1 пакет містить: парацетамолу 325 
мг; феніраміну малеату 20 мг, 
фенілефрину гідрохлориду 10 мг, 
кислоти аскорбінової 50 мг 

ТЕРАФЛЮ® N02BE51 Порошок у пакетах № 10 1 пакет містить: парацетамолу - 
325.0 мг, феніраміну малеату - 20.0 
мг, фенілефрину гідрохлориду - 
10.0 мг, аскорбінової кислоти - 50.0 
мг 

ФАРМАЦИТРОН N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування по 23 г у 
пакетах № 1, № 10 

1 пакет містить: парацетамолу - 
500.0 мг, феніраміну малеату - 20.0 
мг, фенілефрину гідрохлориду - 
10.0 мг, аскорбінової кислоти - 50.0 
мг 

ФАРМАЦИТРОН 
(п) 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування по 23 г в 
пакетах № 1, № 10 

1 пакет містить: ацетамінофену 
(парацетамолу) 500 мг, 
фенілефрину гідрохлориду 10 мг, 
феніраміну малеату 20 мг, кислоти 
аскорбінової 50 мг 

ФАРМАЦИТРОН 
ФОРТЕ 

N02BE51 Порошок для 
приготування розчину для 
перорального 
застосування по 23 г в 
пакетах № 1, № 10 

1 пакет містить: ацетамінофену 
(парацетамолу) 650 мг, 
фенілефрину гідрохлориду 10 мг, 
феніраміну малеату 20 мг, кислоти 
аскорбінової 50 мг 

 

 

 


