
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
28 sierpnia 2012 r. 
(poz. 66) 

 
Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.

 
 

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przez naczeń lub we wskazaniu określonym stanem
klinicznym 

lp. Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku Zawartość opakowania Kod EAN lub
inny kod

odpowiadający
kodowi EAN

Termin
wejścia w

życie decyzji

Okres
obowią-
zywania
decyzji

Grupa limitowa Urzędowa
cena zbytu

Cena
detaliczna

Wysokość
limitu

finanso-
wania

Zakres wskazań objętych
refundacją

Zakres wskazań
pozarejestracyjnych
objętych refundacją

Poziom
odpłatności

Wysokość
dopłaty

świadczenio
-biorcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Acarbosum Adeksa, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990893423 2012-05-01 2 lata
17.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - inhibitory
alfaglukozydazy - akarboza

10,44 14,90 14,90 Cukrzyca 30% 4,47

2 Acarbosum Glucobay 100, tabl. , 100
mg 30 tabl. 5909990285518 2012-01-01 2 lata

17.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - inhibitory

alfaglukozydazy - akarboza
13,93 18,65 14,90 Cukrzyca 30% 8,22

3 Acarbosum Glucobay 50, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990285419 2012-01-01 2 lata
17.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - inhibitory
alfaglukozydazy - akarboza

11,02 13,97 7,45 Cukrzyca 30% 8,76

4 Acarbosum Glucobay 50, tabl. , 50 mg 90 tabl. 5909990335541 2012-01-01 2 lata
17.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - inhibitory
alfaglukozydazy - akarboza

32,94 40,10 22,35 Cukrzyca 30% 24,46

5 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200
mg 30 tabl. 5909990109920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

8,36 10,54 5,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia ryczałt 8,33

6 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400
mg 30 tabl. 5909990110018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,74 19,72 10,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia ryczałt 12,10

7 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl. ,
4 mg 60 tabl. 5909990055715 2012-01-01 2 lata 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z

grupy antagonistów witaminy K 8,32 12,07 12,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,12

8 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 800 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990835782

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

32,40 43,33 43,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 21,67

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 200 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991049515

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

9,90 14,17 12,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 7,89

10 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 400 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991052218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

16,76 23,55 23,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 11,78

11 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840014

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

12,10 16,53 12,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 10,25

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840113

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

21,60 28,73 25,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 16,17

13 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840229

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

38,88 50,26 50,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 25,13

14 Aciclovirum Virolex, maść do oczu, 30
mg/g 4,5 g 5909990273317 2012-01-01 2 lata 115.1, Leki przeciwwirusowe do

stosowania do oczu - acyklowir 32,18 40,83 32,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 24,64

15 Aciclovirum Viru-POS, maść do oczu,
30 mg/g 4,5 g 5909990053049 2012-01-01 2 lata 115.1, Leki przeciwwirusowe do

stosowania do oczu - acyklowir 24,30 32,39 32,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 16,20

16 Acidum alendronicum Alenato, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990919017 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
10,80 15,28 14,98 Osteoporoza 30% 4,79

17 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl. , 70 mg 4 tabl. 5909990072156 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
10,80 15,14 13,98 Osteoporoza 30% 5,35

18 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl. , 70 mg 4 tabl. 5909990623112 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
9,72 13,98 13,98 Osteoporoza 30% 4,19

19 Acidum alendronicum Alendronat - ratiopharm 70,
tabl. , 70 mg 12 tabl. (3 blist.po 4 szt.) 5909990566303 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
43,72 53,95 41,94 Osteoporoza 30% 24,59

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl.,
70 mg 4szt. 5909990737673 2012-09-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
7,88 12,01 12,01 Osteoporoza 30% 3,60

21 Acidum alendronicum Alendronate Arrow, tabl. ,
70 mg 4 tabl. 5909990693726 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
9,72 13,98 13,98 Osteoporoza 30% 4,19

22 Acidum alendronicum Alendronat-ratiopharm 70,
tabl. , 70 mg 4 tabl. 5909990566297 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
15,34 19,99 13,98 Osteoporoza 30% 10,20

23 Acidum alendronicum
Alendronatum 123ratio,

Alendronatum Farmacom,
tabl. , 70 mg

4 tabl. (blist.) 5909990036653 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
8,64 12,82 12,82 Osteoporoza 30% 3,85

24 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl. ,
70 mg 4 tabl. (blist.) 5909991081713 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
22,68 27,85 13,98 Osteoporoza 30% 18,06

25 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl. , 70 mg 4 tabl. (blist. w pudełku) 5909991087418 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
19,02 23,93 13,98 Osteoporoza 30% 14,14

26 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl. , 70 mg 6 tabl. (blist. w pudełku) 5909991087425 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
27,95 34,52 20,97 Osteoporoza 30% 19,84

27 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 tabl. (blist.) 5909991032517 2012-01-01 2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
17,77 22,59 13,98 Osteoporoza 30% 12,80

28 Acidum alendronicum Sedron 70, tabl. powl., 70
mg 4 tabl. (blist.) 5909990039692 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
10,78 15,11 13,98 Osteoporoza 30% 5,32

29 Acidum alendronicum Sedron 70 , tabl. powl., 70
mg 12 tabl. (3 blist.po 4 szt.) 5909990039708 2012-01-01 2 lata

147.0, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
30,62 39,94 39,94 Osteoporoza 30% 11,98

30 Acidum folicum Acidum Folicum Richter,
tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990109210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 1,57 1,97 1,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 1,97

31 Acidum folicum Acidum Folicum Richter,
tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990109319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 2,00 2,99 2,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 2,99

32 Acidum folicum Folacid , tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990960811

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 1,57 1,97 1,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 1,97

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33 Acidum folicum Folacid , tabl. , 15 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990960910

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 2,01 3,00 2,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 3,00

34 Acidum
mycophenolicum Myfortic, tabl. , 360 mg 120 tabl. 5909990219209

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

821,66 912,64 889,13
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 26,71

35 Acidum
mycophenolicum Myfortic, tabl. , 180 mg 120 tabl. 5909990219797

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

397,87 448,70 444,56
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 7,34

36 Acidum pamidronicum
Pamidronat medac,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 3

mg/ml
1 fiol.a 5 ml 5909990587810 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
60,62 76,64 76,62

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,22

37 Acidum pamidronicum
Pamidronat medac,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 3

mg/ml
1 fiol.a 10 ml 5909990587841 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
128,50 153,27 153,24

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,23

38 Acidum pamidronicum
Pamidronat medac,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 3

mg/ml
1 fiol.a 20 ml 5909990587872 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
267,98 306,51 306,49

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,22

39 Acidum pamidronicum
Pamidronat medac,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 3

mg/ml
1 fiol.a 30 ml 5909990587902 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
407,78 459,73 459,73

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,20

40 Acidum pamidronicum
Pamifos-30, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 30 mg

2 fiol.s.subs. (+2
rozp.szkło) 5909990661671 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
273,60 312,52 306,49

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 9,23

41 Acidum pamidronicum
Pamifos-60, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 60 mg

1 fiol.s.subs.a 10 ml (+
rozp.szkło) 5909990661688 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
273,60 312,52 306,49

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 9,23

42 Acidum pamidronicum
Pamifos-90, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 90 mg

1 fiol.s.subs.a 10 ml (+
rozp.szkło) 5909990661695 2012-01-01 2 lata

146.2, Leki stosowane w
chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
410,40 462,54 459,73

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 6,01

43 Acidum pamidronicum
Pamitor, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 15 mg/ml

1 amp.a 2 ml (PE) 5909991012649 2012-01-01 2 lata
146.2, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
135,00 160,22 153,24

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 10,18

44 Acidum pamidronicum
Pamitor, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 15 mg/ml

1 amp.a 4 ml (PE) 5909991012663 2012-01-01 2 lata
146.2, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
270,00 308,67 306,49

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 5,38

45 Acidum pamidronicum
Pamitor, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 15 mg/ml

1 amp.a 6 ml (PE) 5909991012687 2012-01-01 2 lata
146.2, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
do podawania pozajelitowego -

kwas pamidronowy
406,08 457,91 457,91

Nowotwory złośliwe -
Przerzuty osteolityczne w

chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,20

46 Acidum tranexamicum Exacyl, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990035915 2012-01-01 2 lata

24.2, Leki antyfibrynolityczne -
kwas traneksamowy do

stosowania doustnego - postacie
stałe

10,80 15,37 15,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,69
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47 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór doustny , 1
g/10ml 5 amp.a 10 ml 5909990036011 2012-01-01 2 lata

24.3, Leki antyfibrynolityczne -
kwas traneksamowy do

stosowania doustnego - postacie
płynne

10,09 14,46 14,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,23

48 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.a 5 ml 5909990306916 2012-01-01 2 lata

24.1, Leki antyfibrynolityczne -
kwas traneksamowy do

stosowania pozajelitowego
7,72 11,18 10,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,70

49 Acidum tranexamicum Exacyl, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 5 amp.a 5 ml 5909990309313 2012-01-01 2 lata

24.1, Leki antyfibrynolityczne -
kwas traneksamowy do

stosowania pozajelitowego
7,52 10,96 10,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,48

50 Acidum valproicum Convulex , kaps. miękkie,
500 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990023813 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

35,87 46,52 46,52 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

51 Acidum valproicum Convulex , kaps. miękkie,
500 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990023813 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

35,87 46,52 46,52 Padaczka ryczałt 3,56

52 Acidum valproicum Convulex 150, kaps.
miękkie, 150 mg 100 kaps. 5909990244317 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

14,52 19,29 14,21 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 5,08

53 Acidum valproicum Convulex 150, kaps.
miękkie, 150 mg 100 kaps. 5909990244317 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

14,52 19,29 14,21 Padaczka ryczałt 8,28

54 Acidum valproicum Convulex 300, kaps.
miękkie, 300 mg 100 kaps. 5909990244416 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

21,06 28,41 28,41 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

55 Acidum valproicum Convulex 300, kaps.
miękkie, 300 mg 100 kaps. 5909990244416 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

21,06 28,41 28,41 Padaczka ryczałt 3,20

56 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chrono 300, tabl.
powl. o przedłużonym

uwalnianiu, 200+87 mg
30 tabl. (blist.) 5909990694327 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

12,96 17,65 14,63 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,02

57 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chrono 300, tabl.
powl. o przedłużonym

uwalnianiu, 200+87 mg
30 tabl. (blist.) 5909990694327 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

12,96 17,65 14,63 Padaczka ryczałt 6,22

58 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chrono 500, tabl.
powl. o przedłużonym

uwalnianiu, 333+145 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990694426 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

17,82 24,39 24,39 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

59 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chrono 500, tabl.
powl. o przedłużonym

uwalnianiu, 333+145 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990694426 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

17,82 24,39 24,39 Padaczka ryczałt 3,20
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60 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
100, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
66,66+29,03 mg

30 sasz.po 303 mg 5909990425693 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

5,02 6,89 4,88 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 2,01

61 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
100, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
66,66+29,03 mg

30 sasz.po 303 mg 5909990425693 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

5,02 6,89 4,88 Padaczka ryczałt 5,21

62 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
1000, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
666,60+290,27 mg

30 sasz.po 3030 mg 5909990425754 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

42,23 53,41 48,78 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,63

63 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
1000, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
666,60+290,27 mg

30 sasz.po 3030 mg 5909990425754 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

42,23 53,41 48,78 Padaczka ryczałt 7,83

64 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
250 , granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
166,76+72,61 mg

30 sasz.po 758 mg 5909990425709 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

12,56 16,80 12,20 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,60

65 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
250 , granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
166,76+72,61 mg

30 sasz.po 758 mg 5909990425709 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

12,56 16,80 12,20 Padaczka ryczałt 7,80

66 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
500, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
333,30+145,14 mg

30 sasz.po 1515 mg 5909990425730 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

21,11 27,91 24,39 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,52

67 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
500, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
333,30+145,14 mg

30 sasz.po 1515 mg 5909990425730 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

21,11 27,91 24,39 Padaczka ryczałt 6,72

68 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
750, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
500,06+217,75 mg

30 sasz.po 2273 mg 5909990425747 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

31,67 40,68 36,59 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,09

69 Acidum valproicum +
Natrii valproas

Depakine Chronosphere
750, granulat o

przedłużonym uwalnianiu,
500,06+217,75 mg

30 sasz.po 2273 mg 5909990425747 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

31,67 40,68 36,59 Padaczka ryczałt 7,29

70 Acidum valproicum +
Natrii valproas

ValproLEK 300, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

0,2+0,087 g
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990619658 2012-01-
01/2012-03-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

9,72 14,19 14,19 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

71 Acidum valproicum +
Natrii valproas

ValproLEK 300, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

0,2+0,087 g
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990619658 2012-01-
01/2012-03-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

9,72 14,19 14,19 Padaczka ryczałt 3,20

72 Acidum valproicum +
Natrii valproas

ValproLEK 500, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

0,333+0,145 g
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990619672 2012-01-
01/2012-03-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

16,63 23,10 23,10 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00
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73 Acidum valproicum +
Natrii valproas

ValproLEK 500, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

0,333+0,145 g
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990619672 2012-01-
01/2012-03-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

16,63 23,10 23,10 Padaczka ryczałt 3,20

74 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10
mg 30 kaps. 5909990907731 2012-09-01 2 lata

53.0, Leki przeciwłuszczycowe
do stosowania ogólnego -

retynoidy - acytretyna
46,98 59,80 56,18

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,82

75 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10
mg 100 kaps. 5909990907755 2012-09-01 2 lata

53.0, Leki przeciwłuszczycowe
do stosowania ogólnego -

retynoidy - acytretyna
156,60 184,25 184,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

76 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25
mg 30 kaps. 5909990907762 2012-09-01 2 lata

53.0, Leki przeciwłuszczycowe
do stosowania ogólnego -

retynoidy - acytretyna
117,45 140,45 140,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

77 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25
mg 100 kaps. 5909990907786 2012-09-01 2 lata

53.0, Leki przeciwłuszczycowe
do stosowania ogólnego -

retynoidy - acytretyna
391,50 441,88 441,88

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 7,62

78 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 kaps. 5909990696925 2012-01-01 2 lata
53.0, Leki przeciwłuszczycowe

do stosowania ogólnego -
retynoidy - acytretyna

523,80 583,44 468,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 122,89

79 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 kaps. 5909990697021 2012-01-01 2 lata
53.0, Leki przeciwłuszczycowe

do stosowania ogólnego -
retynoidy - acytretyna

209,52 240,88 187,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 56,81

80 Adrenalinum
Adrenalina WZF 0,1%,

roztwór do wstrzykiwań, 1
mg/ml

10 amp.a 1 ml 5909990182510 2012-01-01 2 lata
32.0, Leki pobudzajace czynność

serca - leki adrenergiczne i
dopaminergiczne - epinefryna -
do podawania pozajelitowego

12,96 18,14 18,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

81 Alergeny kurzu
domowego

Novo-Helisen Depot,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych,
3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990001118 2012-01-01 2 lata

214.1, Alergeny kurzu
domowego - produkty do
leczenia podstawowego

405,21 449,21 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 293,86

82 Alergeny kurzu
domowego

Novo-Helisen Depot,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych,
4 fiol.a 4,5 ml (stęż.0-3) 5909990001125 2012-01-01 2 lata

214.1, Alergeny kurzu
domowego - produkty do
leczenia podstawowego

216,00 246,77 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 91,42

83 Alergeny kurzu
domowego

Novo-Helisen Depot,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych,
1 but.a 9,5 ml 5909990001132 2012-01-01 2 lata

214.2, Alergeny kurzu
domowego - produkty do
leczenia podtrzymujacego

422,56 467,79 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 312,44

84 Alergeny kurzu
domowego

Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie: 0,01
IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml;
10 IR/ml lub stężenie 0,01
IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml;
10 IC/ml IR/ml lub IC/ml

4 fiol.a 5 ml 5909990820313 2012-01-01 2 lata
214.1, Alergeny kurzu

domowego - produkty do
leczenia podstawowego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

85 Alergeny kurzu
domowego

Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie: 10

IR/ml lub stężenie: 10
IC/ml IR/ml lub IC/ml

1 fiol.a 5 ml 5909990820320 2012-01-01 2 lata
214.2, Alergeny kurzu

domowego - produkty do
leczenia podtrzymujacego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

86 Alergeny pyłków roślin
Allergovit , zawiesina do

wstrzykiwań podskórnych,
zestaw: 2 fiol. po 3 ml

(stężenia A i B) TU
2 fiol.a 3 ml 5909990001316 2012-01-01 2 lata

214.3, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podstawowego
311,04 348,46 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 193,11

87 Alergeny pyłków roślin
Allergovit , zawiesina do

wstrzykiwań podskórnych,
3 ml

1 fiol.a 3 ml 5909990001323 2012-01-01 2 lata
214.4, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podtrzymującego

293,76 329,97 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 174,62
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88 Alergeny pyłków roślin Allergovit , zawiesina do
wstrzykiwań podskórnych, 2 fiol.a 3 ml 5909990001415 2012-01-01 2 lata

214.3, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podstawowego
194,40 223,65 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 68,30

89 Alergeny pyłków roślin Allergovit , zawiesina do
wstrzykiwań podskórnych, 1 fiol.a 3 ml 5909990001422 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
183,60 212,10 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 56,75

90 Alergeny pyłków roślin

Catalet C, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie 1-25
JS/ml, stężenie 2-250 JS/ml,

stężenie 3-2500 JS/ml
(leczenie podstawowe);
stężenie 4-5000 JS/ml

(leczenie podtrzymujące)
ml

3 fiol.a 2 ml 5909990011117 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

77,86 98,96 98,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

91 Alergeny pyłków roślin
Catalet C, zawiesina do
wstrzykiwań, 4 - 5000

JS/ml
1 fiol.a 2 ml 5909990011124 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
70,03 90,58 90,58

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

92 Alergeny pyłków roślin

Catalet D 1-3, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie 1-25
JS/ml, stęźenie 2-250 JS/ml,

stężenie 3-2500 JS/ml
(leczenie podstawowe);
stężenie 4-5000 JS/ml

(leczenie podtrzymujące)
ml

3 fiol.a 2 ml 5909990011216 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

77,86 98,96 98,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

93 Alergeny pyłków roślin
Catalet D 4, zawiesina do

wstrzykiwań, 4 - 5000
JS/ml

1 fiol.a 2 ml 5909990011223 2012-01-01 2 lata
214.4, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podtrzymującego

70,03 90,58 90,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

94 Alergeny pyłków roślin

Catalet T 1-3, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie 1-25
JS/ml, stęźenie 2-250 JS/ml,

stężenie 3-2500 JS/ml
(leczenie podstawowe);
stężenie 4-10000 JS/ml

(leczenie podtrzymujące)
ml

3 fiol.a 2 ml 5909990011018 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

77,86 98,96 98,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

95 Alergeny pyłków roślin
Catalet T 4, zawiesina do
wstrzykiwań, 4 - 10 000

JS/ml JS/ml
1 fiol.a 2 ml 5909990011025 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
70,03 90,58 90,58

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

96 Alergeny pyłków roślin

Novo-Helisen Depot ,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych, Leczenie
początkowe: stężenie 0 - 5

TU/ml lub 5 PNU/ml;
stężenie 1 - 50 TU/ml lub

50 PNU/ml; stężenie 2 - 500
TU/ml lub 500 PNU/ml;

stężenie 3 - 5000 TU/ml lub
5000 PNU/ml. Dawka

podtrzymująca: steżenie 3-
5000 TU/ml lub 5000

PNU/ml TU

3 fiol.a 4,5 ml (stęż.1-3) 5909990000715 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

405,21 449,21 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 293,86
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97 Alergeny pyłków roślin

Novo-Helisen Depot,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych, Leczenie
początkowe: stężenie 0 - 5

TU/ml lub 5 PNU/ml;
stężenie 1 - 50 TU/ml lub

50 PNU/ml; stężenie 2 - 500
TU/ml lub 500 PNU/ml;

stężenie 3 - 5000 TU/ml lub
5000 PNU/ml. Dawka

podtrzymująca: steżenie 3-
5000 TU/ml lub 5000

PNU/ml TU

4 fiol.a 4,5 ml (stęż.0-3) 5909990000722 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

216,00 246,77 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 91,42

98 Alergeny pyłków roślin

Novo-Helisen Depot,
zawiesina do wstrzykiwań

podskórnych, Leczenie
początkowe: stężenie 0 - 5

TU/ml lub 5 PNU/ml;
stężenie 1 - 50 TU/ml lub

50 PNU/ml; stężenie 2 - 500
TU/ml lub 500 PNU/ml;

stężenie 3 - 5000 TU/ml lub
5000 PNU/ml. Dawka

podtrzymująca: steżenie 3-
5000 TU/ml lub 5000

PNU/ml TU

1 but.a 9,5 ml (stęż.3) 5909990000739 2012-01-01 2 lata
214.4, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podtrzymującego

422,56 467,79 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 312,44

99 Alergeny pyłków roślin

Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie: 0,01
IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml;
10 IR/ml lub stężenie 0,01
IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml;
10 IC/ml IR/ml lub IC/ml

4 fiol.a 5 ml 5909990820115 2012-01-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

100 Alergeny pyłków roślin Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, 10 IR/ml 1 fiol.a 5 ml 5909990820122 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
133,56 158,55 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

101 Alergeny pyłków roślin

Pollinex Tree, zawiesina do
wstrzykiwań, dawki do
leczenia podstawowego:
600 SU/ml, 1600 SU/ml,

4000 SU/ml;   SU/ml

3 fiolki po 1 ml ( fiolka
nr 1- 600 SU/ml, fiolka

nr 2 - 1600 SU/ml, fiolka
nr 3- 4000 SU/ml )+ 5

strzykawek
jednorazowego użytku +

5 igieł jednorazowego
użytku

5909990687411 2012-07-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

102 Alergeny pyłków roślin
Pollinex Tree, zawiesina do

wstrzykiwań,  dawki do
leczenia podtrzymującego:

4000 SU/ml SU/ml

1 fiolka po 1,5 ml (
fiolka nr 3- 4000 SU/ml

)+ 3 strzykawki
jednorazowego użytku +

3 igły jednorazowego
użytku

5909990687428 2012-07-01 2 lata
214.4, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podtrzymującego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

103 Alergeny pyłków roślin

Pollinex+Rye, zawiesina do
wstrzykiwań, dawki do
leczenia podstawowego:
600 SU/ml, 1600 SU/ml,

4000 SU/ml;   SU/ml

3 fiolki po 1 ml ( fiolka
nr 1- 600 SU/ml, fiolka

nr 2 - 1600 SU/ml, fiolka
nr 3- 4000 SU/ml )+ 5

strzykawek
jednorazowego użytku +

5 igieł jednorazowego
użytku

5909990684816 2012-07-01 2 lata
214.3, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podstawowego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

104 Alergeny pyłków roślin
Pollinex+Rye, zawiesina do

wstrzykiwań, dawki do
leczenia podtrzymującego:

4000 SU/ml SU/ml

1 fiolka po 1,5 ml (
fiolka nr 3- 4000 SU/ml

)+ 3 strzykawki
jednorazowego użytku +

3 igły jednorazowego
użytku

5909990684823 2012-07-01 2 lata
214.4, Alergeny pyłków roślin -

produkty do leczenia
podtrzymującego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20
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105 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do
wstrzykiwań, 20000 AUM

1 fiol.a 3 ml (+8 strzyk.z
igłą) 5909990975310 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
226,80 258,32 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 102,97

106 Alergeny pyłków roślin Purethal, zawiesina do
wstrzykiwań, 20000 AUM

1 fiol.a 3 ml (+8 strzyk.z
igłą) 5909990975419 2012-01-01 2 lata

214.4, Alergeny pyłków roślin -
produkty do leczenia

podtrzymującego
226,80 258,32 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 102,97

107 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie,
0,25 µg

100 kaps. (2 blist.po 50
szt.) 5909990296828 2012-01-01 2 lata 18.1, Witamina D i jej analogi -

alfakalcydol 10,67 12,92 4,89
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 11,23

108 Alfacalcidolum Alfadiol, kaps. miękkie, 1 µg 100 kaps. (2 blist.po 50
szt.) 5909990296927 2012-01-01 2 lata 18.1, Witamina D i jej analogi -

alfakalcydol 14,05 19,54 19,54
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 10,67

109 Alfuzosinum
Alfabax, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990746576 2012-05-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

22,68 30,99 30,99 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 4,27

110 Alfuzosinum
AlfuLEK 10, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

10 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990609246 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
35,64 44,85 35,68 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 13,44

111 Alfuzosinum
Alfuzostad, tabl. dojelitowe
o przedłużonym uwalnianiu,

10 mg
30 tabl. 5909990619580 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

23,76 32,14 32,14 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 4,27

112 Alfuzosinum
Alugen 10, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

30 tabl. 5909990037933 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,76 32,14 32,14 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 4,27

113 Alfuzosinum Dalfaz, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990681211 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

15,12 18,79 8,92 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 13,07

114 Alfuzosinum
Dalfaz SR 5, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu, 5
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990812714 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

11,88 16,02 11,89 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 7,33

115 Alfuzosinum
Dalfaz Uno, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990837816 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

35,64 44,85 35,68 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 13,44

116 Alfuzosinum
Kofuzin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

30 tabl. (blist.) 5909990718337 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
24,30 32,71 32,71 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 4,27

117 Allopurinolum Allupol, tabl. , 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990109418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 5,00 7,75 7,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20

118 Allopurinolum Milurit, tabl. , 100 mg 50 tabl. 5909990163212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 5,94 8,77 8,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20

119 Allopurinolum Milurit, tabl. , 300 mg 30 tabl. 5909990414819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 10,80 15,35 15,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20
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120 Amantadinum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 kaps. 5909990320912 2012-01-01 2 lata
169.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona -
amantadyna

14,90 20,63 20,63 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 6,19

121 Ambenonium Mytelase, tabl. , 10 mg 50 tabl. (but.) 5909990030927 2012-01-01 2 lata
189.0, Leki

parasympatykomimetyczne -
ambemonium

8,14 11,82 11,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,55

122 Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl. , 5+50 mg 50 tabl. (poj.plast.w

pudeł.) 5909990206025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,59 9,17 9,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze
oraz przewlekła choroba

nerek - u dzieci do 18
roku życia

30% 2,75

123 Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum

Tialorid mite, tabl. , 2,5+25
mg

50 tabl. (poj.plast.w
pudeł.) 5909990373819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,19 7,34 6,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze
oraz przewlekła choroba

nerek - u dzieci do 18
roku życia

30% 3,04

124 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990086818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 31.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy III - amiodaron 14,69 20,37 20,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia rytmu serca
w przebiegu WPW,

migotanie i trzepotanie
przedsionków, napadowe

tachyarytmie
nadkomorowe,

częstoskurcz komorowy
oraz migotanie komór u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

125 Amisulpridum Amisan, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990762897 2012-03-01 2 lata

178.11, Leki
przeciwpsychotyczne -

amisulpiryd
27,11 36,10 35,94 Schizofrenia ryczałt 3,36

126 Amisulpridum Amisan, tabl. , 200 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990762965 2012-01-01 2 lata

178.11, Leki
przeciwpsychotyczne -

amisulpiryd
56,70 71,30 71,30 Schizofrenia ryczałt 3,20

127 Amisulpridum Amisan, tabl. , 400 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990762996 2012-01-01 2 lata

178.11, Leki
przeciwpsychotyczne -

amisulpiryd
117,72 140,59 140,59 Schizofrenia ryczałt 3,20

128 Amisulpridum Candela, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990798193 2012-01-01 2 lata
178.11, Leki

przeciwpsychotyczne -
amisulpiryd

28,62 37,71 35,94 Schizofrenia ryczałt 4,97

129 Amisulpridum Candela, tabl. , 200 mg 30 tabl. 5909990798209 2012-01-01 2 lata
178.11, Leki

przeciwpsychotyczne -
amisulpiryd

57,78 72,44 71,87 Schizofrenia ryczałt 3,77

130 Amisulpridum Candela, tabl. powl., 400
mg 30 tabl. 5909990798230 2012-01-01 2 lata

178.11, Leki
przeciwpsychotyczne -

amisulpiryd
118,80 141,74 141,74 Schizofrenia ryczałt 3,20

131 Amisulpridum SOLIAN, tabl. powl., 400
mg 30 tabl. 5909997195520 2012-03-01 2 lata

178.11, Leki
przeciwpsychotyczne -

amisulpiryd
122,04 145,21 143,74 Schizofrenia ryczałt 4,67

132 Amisulpridum Solian, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990840816 2012-03-01 2 lata
178.11, Leki

przeciwpsychotyczne -
amisulpiryd

30,51 39,74 35,94 Schizofrenia ryczałt 7,00

133 Amisulpridum Solian, tabl. , 200 mg 30 tabl. (blist.) 5909990840915 2012-01-01 2 lata
178.11, Leki

przeciwpsychotyczne -
amisulpiryd

57,24 71,87 71,87 Schizofrenia ryczałt 3,20

134 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. (blist.) 5909990841011 2012-01-01 2 lata
178.11, Leki

przeciwpsychotyczne -
amisulpiryd

120,67 143,75 143,74 Schizofrenia ryczałt 3,21

135 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 25 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991048914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 7,02 8,49 3,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Neuralgie, ból
neuropatyczny 30% 6,29
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136 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 25 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991048914

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 7,02 8,49 3,14 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe
Neuralgie, ból
neuropatyczny bezpłatny 5,35

137 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991049010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 3,89 4,55 1,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Neuralgie, ból
neuropatyczny 30% 3,67

138 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991049010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 3,89 4,55 1,26 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe
Neuralgie, ból
neuropatyczny bezpłatny 3,29

139 Amlodipinum Adipine, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990642267

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

140 Amlodipinum Adipine, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990642311

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,51 8,21 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,59

141 Amlodipinum Agen 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991099022

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,10 16,87 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,64

142 Amlodipinum Agen 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991098926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,94 8,68 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,06

143 Amlodipinum Aldan, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991008635

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 8,10 10,99 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,37
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144 Amlodipinum Aldan, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991008734

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,88 17,71 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,48

145 Amlodipinum Amlodipine Arrow 10, tabl.
, 10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990057399

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,72 14,33 14,33

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,30

146 Amlodipinum Amlodipine Arrow 5, tabl. ,
5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990057351

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,97 7,64 7,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,29

147 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl. ,
5 mg 30 tabl. 5909990800469 2012-09-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -

pochodne dihydropirydyny 4,75 7,39 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,22

148 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl. ,
10 mg 30 tabl. 5909990800551 2012-09-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -

pochodne dihydropirydyny 9,40 13,98 13,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,19

149 Amlodipinum Amlodipine Teva, tabl. , 5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721580

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,97 7,64 7,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,29

150 Amlodipinum Amlodipine Teva, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721603

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

151 Amlodipinum Amlomyl, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990842476

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,08 7,76 7,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,33

152 Amlodipinum Amlomyl, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990842698

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

153 Amlodipinum Amlonor, tabl. , 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990642618

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,18 7,86 7,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,36

154 Amlodipinum Amlonor, tabl. , 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990642625

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

155 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990048977

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 15,12 20,10 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 8,87

156 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990048939

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 8,64 11,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,94

157 Amlodipinum Amlozek, tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990799718

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,96 16,18 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,56

158 Amlodipinum Amlozek, tabl. , 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990799817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 17,82 23,00 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 11,77

159 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990565993

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,80 16,55 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,32
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160 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990565986

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,83 8,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,94

161 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907311

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,95 6,52 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,71

162 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,94 12,96 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 7,34

163 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907519

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 16,46 21,54 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,31

164 Amlodipinum Finamlox, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990794430 2012-07-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,86 7,51 7,51

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 2,25

165 Amlodipinum Finamlox, tabl. , 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990794461

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,23 15,95 15,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,79

166 Amlodipinum Lofral 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990636075

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,54 17,35 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,12

167 Amlodipinum Lofral 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990636068

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,94 8,68 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,06
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168 Amlodipinum Normodipine, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990993017

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 6,24 9,00 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,38

169 Amlodipinum Normodipine, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990993116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,82

170 Amlodipinum Tenox, tabl. , 5 mg 90 tabl. 5909990421824

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 26,46 33,44 24,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 16,58

171 Amlodipinum Tenox, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990963010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,18 12,13 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,51

172 Amlodipinum Tenox, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990963119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 16,74 21,83 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,60

173 Amlodipinum Vilpin, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990621217

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,83 8,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,94

174 Amlodipinum Vilpin, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991042912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,99 16,76 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,53

175 Amoxicillinum Amotaks, tabl. , 1 g 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691319 2012-01-01 2 lata
88.1, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - stałe postacie
farmacutyczne

11,79 16,38 14,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,87

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

176 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500
mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990691517 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
7,70 10,43 7,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,27

177 Amoxicillinum
Amotaks, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 500 mg/5ml

60 ml (39,2 g) 5909990794379 2012-01-01 2 lata
88.2, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - płynne postacie
farmaceutyczne

7,32 10,57 10,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,49

178 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl. , 500
mg 16 tabl. 5909991043520 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
5,78 8,37 7,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,21

179 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl. , 750
mg 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043629 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
8,55 12,18 11,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,35

180 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl. , 1 g 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) 5909991043728 2012-01-01 2 lata
88.1, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - stałe postacie
farmacutyczne

10,52 15,02 14,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,51

181 Amoxicillinum Duomox, tabl. , 250
miligram 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063215 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
5,79 7,61 4,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,21

182 Amoxicillinum Duomox, tabl. , 500
miligram 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) 5909990063314 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
9,00 12,25 9,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,25

183 Amoxicillinum Duomox, tabl. , 1000
miligram 20 tabl. 5909990063413 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
13,15 18,39 18,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

184 Amoxicillinum Duomox, tabl. , 375
miligram 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328314 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
7,27 9,86 6,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,16

185 Amoxicillinum Duomox, tabl. , 750
miligram 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) 5909990328413 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
10,26 14,59 13,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,00

186 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 250
mg 16 kaps. 5909990066018 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
3,24 4,59 3,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,11

187 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500
mg 16 kaps. 5909990066117 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
5,80 8,40 7,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,24

188 Amoxicillinum
Hiconcil, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml 5909990083619 2012-01-01 2 lata
88.2, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - płynne postacie
farmaceutyczne

5,80 8,57 8,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

189 Amoxicillinum
Hiconcil, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125/5 mg/ml

60 ml 5909990086016 2012-01-01 2 lata
88.2, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - płynne postacie
farmaceutyczne

4,62 5,68 2,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,68

190 Amoxicillinum
Ospamox, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,125 g/5 ml

60 ml (5,1 g) 5909990086580 2012-01-01 2 lata
88.2, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - płynne postacie
farmaceutyczne

3,78 4,78 2,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,78

191 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 0,5 g 16 tabl. 5909990293124 2012-01-01 2 lata
88.1, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - stałe postacie
farmacutyczne

5,72 8,31 7,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,15
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192 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 0,75
g 16 tabl. 5909990293223 2012-01-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
8,42 12,04 11,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,21

193 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1 g 16 tabl. 5909990293322 2012-01-01 2 lata
88.1, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - stałe postacie
farmacutyczne

9,72 14,15 14,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

194 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl. ,
1000 mg 20 tabl. 5909990778041 2012-09-01 2 lata

88.1, Penicyliny półsyntetyczne
doustne - stałe postacie

farmacutyczne
12,96 18,18 18,18

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

195 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoclan, tabl. powl.,
875+125 g 14 tabl. (but.) 5909990572991 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
25,27 33,52 33,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,02

196 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, tabl. powl.,
0,25+0,125 g 21 tabl. 5909990077120 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
16,20 21,11 14,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,04

197 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, tabl. powl.,
0,5+0,125 g 14 tabl. (blist.) 5909990081912 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
15,12 20,71 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,28

198 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, tabl. powl.,
0,5+0,125 g 21 tabl. (but.) 5909990081929 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
19,98 27,30 27,30

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,65

199 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, tabl. powl.,
0,875+0,125 g 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990411115 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
24,84 33,06 33,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,56

200 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
35 ml (8,75 g) 5909990894819 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
9,18 12,21 7,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 8,28

201 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
70 ml (17,5 g) 5909990894826 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
15,93 21,07 15,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,21

202 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
140 ml (35 g) 5909990894833 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
23,76 31,70 31,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,97

203 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav QUICKTAB
1000 mg, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej /tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
0,875+0,125 g

14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990649747 2012-01-01 2 lata
89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
21,60 29,74 29,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,87

204 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Amoksiklav QUICKTAB
625 mg, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej /tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
0,5+0,125 g

14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990646906 2012-01-01 2 lata
89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
12,42 17,94 17,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 8,97

205 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
250+125 mg 21 tabl. (3 blist.po 7 szt.) 5909990064120 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
15,66 20,54 14,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,47

206 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
500+125 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990368235 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
17,28 23,02 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,59
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207 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 400+57 mg/5ml
35 ml (5,3 g) 5909990419319 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
11,34 14,52 7,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,59

208 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, proszek do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 400+57 mg/ml

70 ml (10,6 g) 5909990419326 2012-01-01 2 lata
89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
20,52 25,97 15,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,11

209 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, proszek do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 400+57 mg/ml

140 ml (21 g) 5909990419333 2012-01-01 2 lata
89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
27,00 35,17 31,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,44

210 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
875+125 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990717521 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
28,62 37,10 33,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 20,60

211 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
875+125 mg 14 tabl. 5909997198385 2012-03-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
24,84 33,06 33,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,56

212 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
500+125 mg 14 tabl. 5909997199702 2012-03-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
14,21 19,73 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,30

213 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin, tabl. powl.,
500+125 mg 14 tabl. 5909997200576 2012-07-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
14,15 19,67 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,24

214 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin ES, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml
50 ml (but.) 5909990614288 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
20,52 26,15 16,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,73

215 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin ES, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 600+42,9 mg/5ml
100 ml (but.) 5909990614318 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
32,94 41,80 33,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 24,95

216 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Augmentin SR, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

1000+62,5 mg
28 tabl. (7 blist.po 4 szt.) 5909990041985 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
50,67 64,78 64,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 32,39

217 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Forcid 1000, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 875+125 mg

14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990219087 2012-01-01 2 lata
89.1, Penicyliny doustne z

inhibitorami betalaktamaz - stałe
postacie farmaceutyczne

25,92 34,21 33,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 17,71

218 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Forcid 312, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 250+62,5 mg

20 tabl. (5 blist.po 4 szt.) 5909990968015 2012-01-01 2 lata
89.1, Penicyliny doustne z

inhibitorami betalaktamaz - stałe
postacie farmaceutyczne

16,50 21,32 13,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,59

219 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Forcid 625, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 500+125 mg

14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990968114 2012-01-01 2 lata
89.1, Penicyliny doustne z

inhibitorami betalaktamaz - stałe
postacie farmaceutyczne

14,20 19,72 18,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,29

220 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, tabl. powl.,
0,5+0,125 g 21 tabl. 5909990430611 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
19,87 27,18 27,18

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,59

221 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, tabl. powl.,
0,5+0,125 g 14 tabl. 5909990430628 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
14,15 19,67 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,24

222 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
140 ml (25,2 g) 5909990793587 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
23,54 31,46 31,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,73

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

223 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
35 ml (6,3 g) 5909990793594 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
8,96 11,98 7,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 8,05

224 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,4+0,057 g/5ml
70 ml (12,6 g) 5909990793600 2012-01-01 2 lata

89.2, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz -

płynne postacie farmaceutyczne
15,71 20,82 15,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,96

225 Amoxicillinum +
Acidum clavulanicum

Taromentin, tabl. powl.,
0,875+0,125 g 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909991087715 2012-01-01 2 lata

89.1, Penicyliny doustne z
inhibitorami betalaktamaz - stałe

postacie farmaceutyczne
24,79 33,00 33,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,50

226 Anastrozolum Anastralan, tabl. powl., 1
mg 28 tabl. 5909990670468 2012-01-

01/2012-07-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

91,80 110,77 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 17,90

227 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl.
powl., 1 mg 28 tabl. 5909990802432 2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

96,12 115,39 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 22,52

228 Anastrozolum Anastrozol medac, tabl.
powl., 1 mg 28 tabl. 5909990786497 2012-03-

01/2012-09-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

75,07 92,86 92,86

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 0,00

229 Anastrozolum Ansyn, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635511 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

87,70 106,39 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 13,52

230 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1
mg 28 tabl. (blist.) 5909990802050 2012-05-

01/2012-09-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

91,93 110,91 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 18,04

231 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (blist.) 5909990756711 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

118,80 139,66 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 46,79

232 Anastrozolum Atrozol , tabl. powl., 1 mg 28 tabl. 5909991090029 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

93,42 112,51 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 19,64

233 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990082148 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

84,35 102,79 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 9,92

234 Anastrozolum Mamostrol, tabl. powl., 1
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990082346 2012-01-

01/2012-03-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

86,40 104,99 92,87

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 12,12

235 Anastrozolum Symanastrol, tabl. powl., 1
mg 28 tabl. 5909990661909 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

130,26 151,93 92,87
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 59,06

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

236 Anastrozolum Zolastrol, tabl. powl., 1
miligram 28 tabl. 5909990666379 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

130,25 151,92 92,87
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 59,05

237 Aprepitantum Emend, kaps., 0,125 g ;0,08
g (1+2 tabl.) mg

3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x
0,08g) 5909990007387

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 8.0, Leki przeciwwymiotne -
inne - aprepitant 210,60 243,48 243,48

Wczesne albo opóźnione
wymioty u osób

dorosłych związane z
silnie emetogenną
chemioterapią z
zastosowaniem

cisplatyny w dawce >70
mg/m2 – profilaktyka

Wczesne lub opóźnione
wymioty u osób

dorosłych związane z
silnie emetogenną
chemioterapią z
zastosowaniem
doksorubicyny i
cyklofosfamidu -

profilaktyka

ryczałt 3,20

238 Aqua pro injectione

Aqua pro injectione
Polpharma, Aqua pro

injectione, rozpuszczalnik
do sporządzenia leków
parenteralnych, 5 ml

100 amp.a 5 ml 5909990248230 2012-01-01 2 lata
218.3, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - woda do
wstrzykiwań

18,00 23,30 15,88
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,36

239 Aqua pro injectione

Aqua pro injectione
Polpharma, Aqua pro

injectione, rozpuszczalnik
do sporządzenia leków
parenteralnych, 10 ml

100 amp.a 10 ml 5909990248247 2012-01-01 2 lata
218.3, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - woda do
wstrzykiwań

23,77 31,75 31,75
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,88

240 Aripiprazolum Abilify, tabl. , 15 mg 28 tabl. (blist.) 5909990002306 2012-03-01 2 lata 178.7, Leki przeciwpsychotyczne
- aripiprazol 362,53 410,11 410,11

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia
ryczałt 3,20

241 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl. ,
25 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990370610

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

2,40 4,66 4,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

242 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl. ,
50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990011414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

2,15 4,39 4,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

243 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10
mg 7 kaps. 5909990568550 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 71,97 78,59 4,33

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 77,46
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244 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 10
mg 28 kaps. 5909990568574 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 287,88 312,67 17,34

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 298,53

245 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18
mg 7 kaps. 5909990568628 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 71,97 79,64 7,80

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 75,04

246 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 18
mg 28 kaps. 5909990568642 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 287,88 314,77 31,21

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 286,76

247 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25
mg 7 kaps. 5909990568666 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 71,97 80,46 10,84

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 72,82
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248 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 25
mg 28 kaps. 5909990568680 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 287,88 316,43 43,34

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 276,29

249 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40
mg 7 kaps. 5909990568703 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 71,97 81,66 17,34

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 67,52

250 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 40
mg 28 kaps. 5909990568727 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 287,88 318,82 69,35

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 252,67

251 Atomoxetinum Strattera, kaps. twarde, 60
mg 28 kaps. 5909990568765 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 287,88 321,25 104,03

Nadpobudliwość
psychoruchowa z

deficytem uwagi oraz ze
współistniejącymi

chorobami, takimi jak:
tiki, zespół Tourette’a,

zaburzenia lękowe lub z
udokumentowaną
nietolerancją bądź

niepowodzeniem terapii
lekami

psychostymulującymi
jako element pełnego
programu leczenia u

dzieci od 6 roku życia
oraz u młodzieży.

ryczałt 220,42

252 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787586

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,13 11,41 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,71
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253 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787609

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,28 21,86 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,46

254 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787647

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

32,54 41,73 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,93

255 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990792290

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 9,07 9,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,72

256 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990792573

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,88 17,15 17,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,15

257 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990792887

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

23,76 32,33 32,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,70

258 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990336647

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,24 38,16 28,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,06

259 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990419173

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

45,36 57,44 57,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,25

260 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990623464

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

261 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 tabl. 5909990885282 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,15 26,30 26,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,89

262 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 tabl. 5909990885336 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

35,55 46,95 46,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 14,09

263 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990885374 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

48,65 62,44 62,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 18,73

264 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990991815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,34 14,83 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,13

265 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990991914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 21,20 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80
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266 Atorvastatinum
Atorvastatinum 123ratio

(Atorvastatin Teva Pharma),
tabl. powl., 10 mg

30 tabl. 5909990848904 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 9,07 9,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,72

267 Atorvastatinum
Atorvastatinum 123ratio

(Atorvastatin Teva Pharma),
tabl. powl., 20 mg

30 tabl. 5909990849086 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,85 17,12 17,12
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,14

268 Atorvastatinum
Atorvastatinum 123ratio

(Atorvastatin Teva Pharma),
tabl. powl., 40 mg

30 tabl. 5909990849246 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

23,76 32,33 32,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,70

269 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom,
tabl. powl., 10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990073443 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
7,50 10,74 9,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,04

270 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom,
tabl. powl., 20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990073450 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
11,85 17,12 17,12

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,14

271 Atorvastatinum Atorvastatinum Farmacom,
tabl. powl., 40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990073467 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
27,15 35,96 35,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,79

272 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990077847

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,18 14,66 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,96

273 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990077939

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 23,51 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,11

274 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078028

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

35,64 45,04 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,24

275 Atorvastatinum ATORVOX, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573547

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

32,18 41,34 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,54

276 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573400

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,04 13,44 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,74

277 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,29 20,80 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,40

278 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990849390

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

67,61 82,72 76,56
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,13

279 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078141

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,75 12,07 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,37
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280 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078264

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 21,20 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80

281 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (blist.) 5909990078356

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

282 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124618

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,64 11,95 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,25

283 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124717

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,42 22,01 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,61

284 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,24 39,27 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,47

285 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991150914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,80 14,26 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,56

286 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991151010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,23 22,88 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,48

287 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991151119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,27 40,37 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,57

288 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990905508

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,33 8,41 8,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,52

289 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990905638

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,75 15,94 15,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,78

290 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990905782

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

21,55 29,97 29,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,99

291 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,18 12,52 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,82

292 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078707

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 21,77 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,37
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293 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078790

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

37,80 47,36 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 20,56

294 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755547

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,62 8,71 8,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,61

295 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755554

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

44,93 58,46 58,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,54

296 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755561

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,23 16,46 16,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,94

297 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755578

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,46 30,94 30,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,28

298 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338290

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

12,42 16,00 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,30

299 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338368

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 20,62 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,22

300 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338436

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

301 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990338443

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

80,83 99,40 99,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,82

302 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053179

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,80 14,26 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,56

303 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053230

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,74 19,14 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,74

304 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053278

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,21 38,16 38,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,45

305 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990998814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,04 17,73 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,03
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306 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990998821

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

28,08 34,49 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 21,09

307 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990998838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

42,12 50,88 28,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 30,78

308 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990998913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

18,36 24,08 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,68

309 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990998920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

36,72 46,20 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,40

310 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990998937

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

57,24 70,16 57,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,97

311 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990810161 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
25,90 34,62 34,62

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,39

312 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80
mg 30 szt. 5909990810208 2012-09-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
51,80 65,81 65,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 19,74

313 Atorvastatinum Xavitor, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,78 13,17 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,47

314 Atorvastatinum Xavitor, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078622

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

18,61 24,35 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,95

315 Atropinum
Atropinum sulfuricum WZF

1%, krople do oczu,
roztwór, 10 mg/ml

5 ml 5909990243112 2012-01-01 2 lata 226.0, Leki antycholinergiczne
do stosowania do oczu 11,43 15,26 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,99

316 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 50 tabl. 5909990232819 2012-01-01 2 lata

140.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - azatiopryna

22,68 30,41 30,41 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

317 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 50 tabl. 5909990232819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
22,68 30,41 30,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 3,20
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318 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 30 tabl. 5909990232826 2012-01-01 2 lata

140.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - azatiopryna

17,28 22,90 18,25 Nowotwory złośliwe bezpłatny 4,65

319 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 30 tabl. 5909990232826

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
17,28 22,90 18,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 7,85

320 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990144211 2012-01-01 2 lata

140.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - azatiopryna

31,21 39,53 30,41 Nowotwory złośliwe bezpłatny 9,12

321 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990144211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
31,21 39,53 30,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 12,32

322 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990277810 2012-01-01 2 lata

140.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - azatiopryna

50,22 63,09 60,82 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,27

323 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990277810

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
50,22 63,09 60,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 5,83

324 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909991054816 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,82 21,78 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,10

325 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 250 mg 6 tabl. 5909990859887 2012-03-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,55 21,49 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,81

326 Azithromycinum Azigen, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990859955 2012-03-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,55 21,49 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,81
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327 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 125
mg 6 tabl. 5909991034313 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
18,58 21,36 4,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,02

328 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250
mg 6 tabl. 5909991034412 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
19,98 24,09 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,41

329 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. 5909991035518 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
21,92 26,15 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 21,47

330 Azithromycinum
Aziteva, Azithromycinum
123ratio, tabl. powl., 500

mg
3 tabl. 5909990609925 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,28 21,20 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,52

331 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 250 mg 6 tabl. 5909990635641 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,52 24,66 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,98

332 Azithromycinum Azitrin, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 5909990635702 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,52 24,66 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,98

333 Azithromycinum AzitroLEK, tabl. powl.,
0,25 g 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.) 5909990573738 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
28,08 32,75 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 28,07

334 Azithromycinum AzitroLEK, tabl. powl., 0,5
g 3 tabl. (blist.) 5909990573752 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,52 24,66 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,98

335 Azithromycinum
AzitroLEK, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,1 g/5ml
1 but.a 20 ml (16,5 g) 5909990635320 2012-01-01 2 lata

101.1, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
15,12 19,08 9,40

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,38

336 Azithromycinum
AzitroLEK, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 0,2 g/5 ml
1 but.a 20 ml (16,5 g) 5909990635337 2012-01-01 2 lata

101.1, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
22,14 28,39 18,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,00

337 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl.,
500 mg 3 tabl. (blist.) 5909991087319 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
19,33 23,39 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,71

338 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250
mg 6 tabl. 5909991098421 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
25,42 29,91 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 25,23

339 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. 5909991098520 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,84 19,65 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,97

340 Azithromycinum
Bactrazol, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg/5ml

20 ml 5909990073559 2012-07-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

11,07 14,74 9,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,04

341 Azithromycinum
Bactrazol, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 200 mg/5ml

20 ml 5909990073566 2012-07-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

22,14 28,39 18,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 19,00

342 Azithromycinum Bactrazol, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. 5909990664672 2012-05-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,28 21,20 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,52
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343 Azithromycinum Canbiox, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. 5909990740543 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
19,98 24,09 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,41

344 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 0,5
g 3 tabl. (blist.) 5909990713608 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,84 25,01 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 20,33

345 Azithromycinum Macromax, kaps., 0,25 g 6 kaps. (blist.) 5909991027124 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
27,54 32,18 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 27,50

346 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 125
mg 6 tabl. (blist.) 5909991108625 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
26,35 29,66 4,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 27,32

347 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 250
mg 6 tabl. (blist.) 5909991108724 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
26,14 30,68 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 26,00

348 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500
mg 2 tabl. (blist.) 5909991108830 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,76 24,17 6,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 21,05

349 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. (blist.) 5909991108847 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
23,81 28,18 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 23,50

350 Azithromycinum
Sumamed, granulat do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg/5ml

1 but.a 20 ml (HDPE) 5909990742110 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

17,93 22,09 9,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 17,39

351 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde,
250 mg 6 kaps. 5909990742318 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
29,46 34,23 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 29,55

352 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500
mg 3 tabl. 5909990742417 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
29,01 33,75 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 29,07

353 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500
mg 2 tabl. 5909990742424 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
21,71 25,20 6,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 22,08

354 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125
mg 6 tabl. 5909990846214 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
27,32 30,70 4,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 28,36

355 Azithromycinum
Sumamed Forte, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 200 mg/5ml

1 but.a 20 ml (HDPE) 5909990742219 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

27,49 34,11 18,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 24,72

356 Azithromycinum
Sumamed Forte, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 200 mg/5ml

1 but.a 30 ml (HDPE) 5909990742226 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

36,29 44,92 28,19
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 30,83

357 Azithromycinum
Zetamax, granulat o

przedłużonym uwalnianiu
do sporządzania zawiesiny

doustnej, 2 g
1 but.a 2g 5909990707577 2012-01-01 2 lata

101.1, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
34,82 45,76 45,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 22,88

358 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 250
mcg/dawkę inhalacyjną

1 op. (200 daw.) 5909990061303 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
36,29 50,63 50,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,19
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359 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 250
mcg/dawkę inhalacyjną

1 op. (200 daw.) 5909990061303 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
36,29 50,63 50,63

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,67

360 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 op. (200 daw.) 5909990061440 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
29,15 38,07 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,09

361 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 op. (200 daw.) 5909990061440 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
29,15 38,07 35,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 5,58

362 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 zest.a 400 daw. (2x200
daw.) 5909990908615 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,56 76,21 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 26,24

363 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 zest.a 400 daw. (2x200
daw.) 5909990908615 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,56 76,21 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 10,16

364 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 250
mcg/dawkę inhalacyjną

1 zest.a 400 daw. (2x200
daw.) 5909990908714 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
75,28 96,35 96,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 28,91

365 Beclometasonum
Cortare, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 250
mcg/dawkę inhalacyjną

1 zest.a 400 daw. (2x200
daw.) 5909990908714 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
75,28 96,35 96,35

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 13,33

366 Beclometasonum +
Formoterolum

Fostex, aerozol inhalacyjny,
roztwór, (0,1 mg+6 mcg)

/dawkę inhalacyjną
180 daw. (1 poj.) 5909990054152 2012-01-01 2 lata

199.2, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w średnich

dawkach

162,00 190,17 190,17
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 4,80

367 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990118816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,20 18,38 3,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 18,01

368 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990118915

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

21,76 25,36 7,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 22,20

369 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990119011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,76 34,37 14,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 28,06

370
Betamethasoni
dipropionas +

Betamethasoni natrii
phosphas

Diprophos, zawiesina do
wstrzykiwań, 6,43+2,63

mg/ml
5 amp.a 1 ml 5909990121625 2012-01-01 2 lata

81.1, Kortykosteroidy do
stosowania ogólnego -

glukokortykoidy do podawania
pozajelitowego

29,62 38,94 38,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 9,33

371 Betamethasonum Celestone, roztwór do
wstrzykiwań, 4 mg/ml 1 amp.a 1 ml 5909990121410 2012-01-01 2 lata

81.1, Kortykosteroidy do
stosowania ogólnego -

glukokortykoidy do podawania
pozajelitowego

4,05 5,78 4,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,53

372 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu,
zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 5909990186518 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
12,84 15,14 4,91 Jaskra 30% 11,70

373 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu,
zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 5909990186525 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
21,75 25,88 9,82 Jaskra 30% 19,01
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374 Betaxololum Optibetol 0,5%, krople do
oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990925513 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
6,33 8,18 4,91 Jaskra 30% 4,74

375 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu,
roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.a 3 ml 5909990008469 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

45,36 57,44 53,40 Jaskra ryczałt 7,24

376 Bimatoprostum +
Timololum

Ganfort, krople do oczu,
roztwór, 0,3+5  mg/ml 1 but.a 3 ml 5909990574315 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

51,51 64,02 53,40 Jaskra ryczałt 13,82

377 Biperideni
hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 tabl. 5909990503834 2012-07-01 2 lata 167.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - biperiden 13,50 18,95 18,95 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 5,69

378 Biperidenum Akineton, tabl. , 2 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990193219 2012-01-01 2 lata 167.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - biperiden 14,04 19,53 19,53 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 5,86

379 Biperidenum Akineton, tabl. , 2 mg 50 tabl. 5909990500604 2012-01-01 2 lata 167.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - biperiden 15,12 20,68 19,53 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 7,01

380 Bisoprololum Bisoratio 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991015114 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,15 11,60 10,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,98

381 Bisoprololum Bisoratio 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991015015 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
5,08 7,03 5,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,82

382 Bisoprololum Coronal 10, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990633852 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
7,42 10,82 10,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

383 Bisoprololum Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990633791 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
5,08 7,03 5,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,82

384 Brimonidinum Alphagan, krople do oczu,
roztwór, 2 mg/ml 5 ml 5909990865024 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

27,00 35,55 34,39 Jaskra ryczałt 4,36

385 Brimonidinum Biprolast, krople do oczu,
roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990874194 2012-03-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

22,68 30,93 30,93 Jaskra ryczałt 3,20

386 Brimonidinum Brimoteva, krople do oczu,
roztwór, 2 mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990727063 2012-05-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

22,68 30,93 30,93 Jaskra ryczałt 3,20

387 Brimonidinum Luxfen, krople do oczu,
roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 5909990677733 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

23,92 32,25 32,25 Jaskra ryczałt 3,20
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388 Brimonidinum +
Timololum

Combigan, krople do oczu,
roztwór złożony, 2+5

mg/ml
5 ml 5909990570546 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

32,55 41,49 34,39 Jaskra ryczałt 10,30

389 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu,
zawiesina, 10 mg/ml 5 ml (but.) 5909990869114 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

37,13 46,39 34,39 Jaskra ryczałt 15,20

390 Bromocriptinum Bromergon, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. 5909990173013 2012-01-01 2 lata
62.0, Leki ginekologiczne -

inhibitory wydzialania
prolaktyny - bromokryptyna

14,58 20,21 20,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

391 Bromocriptinum Bromocorn, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. 5909990211913 2012-01-01 2 lata
62.0, Leki ginekologiczne -

inhibitory wydzialania
prolaktyny - bromokryptyna

12,30 17,78 17,78
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

392 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw. (z
ustnikiem) 5909990335169

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 23,06

393 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw. (z
ustnikiem) 5909990335169 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,98

394 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw.
(+kom.inh.) 5909990335176

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,09

395 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw.
(+kom.inh.) 5909990335176 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,01

396 Budesonidum
Entocort, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 3 mg

100 kaps. 5909990430314 2012-01-01 2 lata
11.0, Kortykosteroidy do

stosowania doustnego o działaniu
miejscowym na przewód
pokarmowy - budesonid

246,24 282,56 282,56
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,56

397 Budesonidum
Entocort, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 3 mg

100 kaps. 5909990430314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
11.0, Kortykosteroidy do

stosowania doustnego o działaniu
miejscowym na przewód
pokarmowy - budesonid

246,24 282,56 282,56 Choroba Leśniowskiego-
Crohna

Choroba Leśniowskiego-
Crohna u dzieci do 8

roku życia; Postać
jelitowa choroby

przeszczep przeciwko
gospodarzowi

ryczałt 3,56

398 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 200 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
19,19 25,54 21,42

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 10,55

399 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 200 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926213 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
19,19 25,54 21,42

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 7,32

400 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 400 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926312

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,78 42,83 42,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 12,85
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401 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 400 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926312 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,78 42,83 42,83

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

402 Budesonidum Nebbud, zawiesina do
nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909990826773 2012-09-01 2 lata

200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

54,00 68,06 68,06
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

403 Budesonidum Nebbud, zawiesina do
nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 5909990826773 2012-09-01 2 lata

200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

54,00 68,06 68,06
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

404 Budesonidum
Neplit Easyhaler 100,

proszek do inhalacji, 100
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337354

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
42,12 51,95 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 26,97

405 Budesonidum
Neplit Easyhaler 100,

proszek do inhalacji, 100
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337354 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
42,12 51,95 35,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 19,46

406 Budesonidum
Neplit Easyhaler 200,

proszek do inhalacji, 200
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337323

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
63,72 78,53 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 28,56

407 Budesonidum
Neplit Easyhaler 200,

proszek do inhalacji, 200
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337323 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
63,72 78,53 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 12,48

408 Budesonidum
Neplit Easyhaler 400,

proszek do inhalacji, 400
mcg

1 poj.a 100 daw. (zest.
startowy) 5909990337286

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
51,84 65,81 65,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 19,74

409 Budesonidum
Neplit Easyhaler 400,

proszek do inhalacji, 400
mcg

1 poj.a 100 daw. (zest.
startowy) 5909990337286 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
51,84 65,81 65,81

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 5,33

410 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.2, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
niskich dawkach

72,34 89,64 89,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci ryczałt 3,20

411 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445615 2012-01-01 2 lata

200.2, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
niskich dawkach

72,34 89,64 89,64
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

412 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445714 2012-01-01 2 lata

200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

72,90 88,28 68,06
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 23,42

413 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

72,90 88,28 68,06
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci ryczałt 23,42

414 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445813

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.4, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
wysokich dawkach

94,85 113,85 90,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 50,19
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415 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445813 2012-01-01 2 lata

200.4, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
wysokich dawkach

94,85 113,85 90,94
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 26,11

416 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 200 daw. 5909990677313

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
35,89 45,29 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 20,31

417 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 200 daw. 5909990677313 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
35,89 45,29 35,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 12,80

418 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 200
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 100 daw. 5909990677412

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,25 41,39 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 16,41

419 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 200
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 100 daw. 5909990677412 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,25 41,39 35,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 8,90

420 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z ustnik.) 5909990335183

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 23,06

421 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z ustnik.) 5909990335183 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,98

422 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z komorą inhal.) 5909990335190

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,09

423 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z komorą inhal.) 5909990335190 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,01

424 Budesonidum
Tafen Nasal, aerozol do

nosa, zawiesina, 0,05
mg/dawkę

1 poj.a 200 daw. 5909990849611 2012-01-01 2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 9,99 14,33 14,33

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,17

425 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg

1 poj.a 200 daw.
(+inhal.Novolizer) 5909991033224

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
64,26 79,11 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 29,14

426 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg

1 poj.a 200 daw.
(+inhal.Novolizer) 5909991033224 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
64,26 79,11 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 13,06

427 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg
1 poj.a 200 daw. 5909991033248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,02 75,63 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,66

428 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg
1 poj.a 200 daw. 5909991033248 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,02 75,63 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,58
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429 Budesonidum +
Formoterolum

Symbicort Turbuhaler,
proszek do inhalacji, 80+4,5

mcg + mcg/dawkę
inhalacyjną

1 poj.a 60 daw. 5909990882014,
5909990872886 2012-01-01 2 lata

199.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złożone z
kortykosteroidami w niskich

dawkach

62,87 78,03 72,11
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,12

430 Budesonidum +
Formoterolum

Symbicort Turbuhaler,
proszek do inhalacji,

160+4,5  mcg + mcg/dawkę
inhalacyjną

1 poj.a 60 daw. 5909990882113,
5909990873029 2012-01-01 2 lata

199.2, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w średnich

dawkach

73,80 89,25 63,39
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 29,06

431 Budesonidum +
Formoterolum

Symbicort Turbuhaler,
proszek do inhalacji, 320+9

mcg + mcg/dawkę
inhalacyjną

1 poj.a 60 daw. 5909991079314,
5909990873241 2012-01-01 2 lata

199.3, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w wysokich

dawkach

147,59 174,20 172,00
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 5,40

432 Buprenorphinum Bunondol, tabl.
podjęzykowe, 0,2 mg 60 tabl. (fiol.) 5909990351718 2012-01-01 2 lata

152.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podjęzykowego

27,32 36,11 36,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,83

433 Buprenorphinum Bunondol, tabl.
podjęzykowe, 0,2 mg 60 tabl. (fiol.) 5909990351718 2012-01-01 2 lata

152.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podjęzykowego

27,32 36,11 36,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

434 Buprenorphinum Bunondol, tabl.
podjęzykowe, 0,4 mg 30 tabl. (fiol.) 5909990351817 2012-01-01 2 lata

152.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podjęzykowego

27,32 36,11 36,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,83

435 Buprenorphinum Bunondol, tabl.
podjęzykowe, 0,4 mg 30 tabl. (fiol.) 5909990351817 2012-01-01 2 lata

152.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podjęzykowego

27,32 36,11 36,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

436 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system
transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990966127 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

68,20 84,76 84,76 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

437 Buprenorphinum Transtec 35 µg/h, system
transdermalny, 20 mg 5 szt. 5909990966127 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

68,20 84,76 84,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

438 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system
transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990966226 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

104,12 125,39 125,39 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

439 Buprenorphinum Transtec 52,5 µg/h, system
transdermalny, 30 mg 5 szt. 5909990966226 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

104,12 125,39 125,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

440 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system
transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990966325 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

140,49 166,12 166,12 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

441 Buprenorphinum Transtec 70 µg/h, system
transdermalny, 40 mg 5 szt. 5909990966325 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

140,49 166,12 166,12
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

442 Buspironum Spamilan, tabl. , 5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990073597 2012-01-01 2 lata 182.0, Leki przeciwlękowe -

buspiron 18,25 24,26 19,86 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 10,36

443 Buspironum Spamilan, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990073603 2012-01-01 2 lata 182.0, Leki przeciwlękowe -

buspiron 30,24 39,71 39,71 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 11,91

444 Calcifediolum Devisol-25, krople doustne,
150 mcg/ml 10 ml 5909990227211 2012-01-01 2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity

- colekalcyferol i kalcyfediol 10,13 12,51 5,83
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 9,88

445 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań, 30
mg

5 amp.a 3 ml 5909990356515 2012-01-01 2 lata
215.2, Kwas folinowy i jego sole

- postacie do stosowania
pozajelitowego

40,10 52,40 52,40 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00
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446 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań,
100 mg

5 amp.a 10 ml 5909990356522 2012-01-01 2 lata
215.2, Kwas folinowy i jego sole

- postacie do stosowania
pozajelitowego

102,60 126,44 126,44 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

447 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań,
200 mg

1 fiol. po 20 ml 5909990356546 2012-01-01 2 lata
215.2, Kwas folinowy i jego sole

- postacie do stosowania
pozajelitowego

41,90 55,99 55,99 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

448 Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe,
kaps. twarde, 15 mg 20 kaps. 5909990356713 2012-01-01 2 lata

215.1, Kwas folinowy i jego sole
- postacie do stosowania

doustnego
21,60 29,08 29,08 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

449 Calcii folinas
Leucovorin Ca Teva,

proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań,

10 mg
10 fiol. 5909990123421 2012-01-01 2 lata

215.2, Kwas folinowy i jego sole
- postacie do stosowania

pozajelitowego
69,12 81,45 38,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 43,11

450 Calcii folinas
Leucovorin Ca Teva,

proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań,

25 mg
10 fiol. 5909990123520 2012-01-01 2 lata

215.2, Kwas folinowy i jego sole
- postacie do stosowania

pozajelitowego
77,76 95,86 95,86 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

451 Calcii folinas
Leucovorin Ca Teva,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. po 50 ml 5909991117566 2012-01-01 2 lata
215.2, Kwas folinowy i jego sole

- postacie do stosowania
pozajelitowego

90,72 113,73 113,73 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

452 Calcitoninum
Calcitonin 100 Jelfa, płyn

do wstrzykiwań, 100
j.m./ml

5 amp.a 1 ml 5909990808410 2012-01-01 2 lata
86.0, Leki wpływajace na
gospodarkę wapniową -

kalcytonina
20,52 27,75 27,75 Osteoporoza 30% 8,33

453 Candesartanum Atacand, tabl. , 8 mg 14 tabl. (blist.) 5909990430017

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,17 25,06 7,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 19,50

454 Candesartanum Atacand, tabl. , 8 mg 28 tabl. (blist.) 5909990430024

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,48 47,35 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 36,24

455 Candesartanum Atacand, tabl. , 16 mg 14 tabl. (blist.) 5909990430116 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
20,12 25,58 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 14,47

456 Candesartanum Atacand, tabl. , 16 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990430123

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,24 49,37 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 27,15

457 Candesartanum Karbis, tabl. , 8 mg 28 tabl. 5909990772162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 27,15 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 16,04

458 Candesartanum Karbis, tabl. , 16 mg 28 tabl. 5909990772193

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
29,16 37,51 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 15,29

459 Candesartanum
cilexetilum Ranacand, tabl., 16 mg 28 tabl. 5909990801350 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
24,84 32,89 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,67

460 Candesartanum
cilexetilum Ranacand, tabl., 8 mg 28 tabl. 5909990801367 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,57 19,64 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,53

461
Candesartanum
cilexetilum +

Hydrochlorothiazidum
Karbicombi, tabl. , 16+12,5

mg 28 tabl. 5909990865178 2012-03-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
29,16 37,51 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,29
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462 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990495238

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,53 3,55 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,55

463 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990495337

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,97 7,01 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,47

464 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990830817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

1,87 2,42 1,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 2,42

465 Carbamazepinum Amizepin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990043910 2012-01-01 2 lata

159.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - stałe postacie
farmaceutyczne

10,80 14,59 10,54 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,05

466 Carbamazepinum Amizepin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990043910

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,80 14,59 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 7,25

467 Carbamazepinum Finlepsin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991014117 2012-01-01 2 lata

159.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - stałe postacie
farmaceutyczne

10,35 14,10 10,54 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,56

468 Carbamazepinum Finlepsin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991014117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,35 14,10 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,76
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469 Carbamazepinum
Finlepsin 200 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991030315 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,35 14,10 10,54 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,56

470 Carbamazepinum
Finlepsin 200 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991030315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,35 14,10 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,76

471 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909991014216 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,80 16,15 12,64 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,51

472 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909991014216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,80 16,15 12,64 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,71

473 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991014223 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
20,43 26,74 21,07 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 5,67
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474 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991014223

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
20,43 26,74 21,07 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 8,87

475 Carbamazepinum
Neurotop retard 300, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

300 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244515 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,96 17,90 15,81 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 2,09

476 Carbamazepinum
Neurotop retard 300, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

300 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,96 17,90 15,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 5,29

477 Carbamazepinum
Neurotop retard 600, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

600 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244614 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,65 31,61 31,61 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

478 Carbamazepinum
Neurotop retard 600, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

600 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,65 31,61 31,61 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,20

479 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917 2012-01-01 2 lata

159.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - płynne postacie
farmaceutyczne

6,83 9,83 8,69 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 1,14
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480 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - płynne postacie

farmaceutyczne
6,83 9,83 8,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 4,34

481 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924 2012-01-01 2 lata

159.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - płynne postacie
farmaceutyczne

15,76 21,73 21,73 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

482 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - płynne postacie

farmaceutyczne
15,76 21,73 21,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,20

483 Carbamazepinum
Tegretol CR 200, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 200 mg

50 tabl. 5909990120215 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,99 15,86 10,54 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 5,32

484 Carbamazepinum
Tegretol CR 200, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 200 mg

50 tabl. 5909990120215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,99 15,86 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 8,52

485 Carbamazepinum
Tegretol CR 400, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 400 mg

30 tabl. 5909990120116 2012-01-01 2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,12 16,50 12,64 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,86
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486 Carbamazepinum
Tegretol CR 400, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 400 mg

30 tabl. 5909990120116

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,12 16,50 12,64 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 7,06

487 Carbamazepinum Timonil 150 retard, tabl. ,
150 mg 50 tabl. 5909990751013 2012-01-01 2 lata

159.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - stałe postacie
farmaceutyczne

8,64 11,64 7,90 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,74

488 Carbamazepinum Timonil 150 retard, tabl. ,
150 mg 50 tabl. 5909990751013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,64 11,64 7,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 6,94

489 Carbamazepinum Timonil 300 retard, tabl. ,
300 mg 50 tabl. 5909990751211 2012-01-01 2 lata

159.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - stałe postacie
farmaceutyczne

13,18 18,14 15,81 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 2,33

490 Carbamazepinum Timonil 300 retard, tabl. ,
300 mg 50 tabl. 5909990751211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
13,18 18,14 15,81 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 5,53

491 Carbamazepinum Timonil 600 retard, tabl. ,
600 mg 50 tabl. 5909990751310 2012-01-01 2 lata

159.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

karbamazepina - stałe postacie
farmaceutyczne

24,27 32,27 31,61 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,66

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

492 Carbamazepinum Timonil 600 retard, tabl. ,
600 mg 50 tabl. 5909990751310

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,27 32,27 31,61 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,86

493 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 205.1, Leki mukolityczne -
acetylocysteina 4,42 6,62 6,62

Mukowiscydoza ,
Pierwotna dyskineza

rzęsek

Mukowiscydoza oraz
zapalenie oskrzeli - u

dzieci do 18 roku życia
30% 1,99

494 Carvedilolum Atram 12,5, tabl. , 12,5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990570430 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,42 10,07 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 7,54

495 Carvedilolum Atram 25, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570409 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
10,80 13,64 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 8,59

496 Carvedilolum Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990570454

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

497 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074051

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

498 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074099 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,96 10,65 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 8,12

499 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074129 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
11,56 14,45 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 9,40

500 Carvedilolum Carvedigamma 12,5 mg,
tabl. powl., 12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990419654 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,64 10,30 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 7,77

501 Carvedilolum Carvedigamma 25 mg, tabl.
powl., 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990419609 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
11,12 13,99 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 8,94

502 Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg,
tabl. powl., 6,25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990419685

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,37 7,34 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,08

503 Carvedilolum Carvedilol Teva, tabl. , 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338788

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,37 7,34 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,08
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504 Carvedilolum Carvedilol Teva, tabl. , 12,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338856 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
7,80 9,41 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 6,88

505 Carvedilolum Carvedilol Teva, tabl. , 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338931 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,76 11,46 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 6,41

506 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl.
powl., 6,25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990727100

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,43 7,41 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,15

507 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl.
powl., 12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990727148 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,32 9,96 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 7,43

508 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl.
powl., 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990727193 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
10,82 13,67 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 8,62

509 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 3,125 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991016814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

8,31 9,15 0,90
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 8,52

510 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991016913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

9,34 10,52 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 9,26

511 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 12,5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991017019 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
10,37 12,16 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 9,63

512 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 25 mg 30 tabl. (blist.) 5909991017118 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

12,45 15,40 7,21
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 10,35

513 Carvedilolum Coryol , tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (blist.) 5909990983315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,54 17,16 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 15,90

514 Carvedilolum Coryol 12,5, tabl. , 12,5 mg 30 tabl. 5909990216505 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

17,73 20,02 3,61
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 17,49

515 Carvedilolum Coryol 25, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909990216567 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

20,60 24,13 7,21
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 19,08

516 Carvedilolum Coryol 3,125, tabl. , 3,125
mg 30 tabl. 5909990216604

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

11,80 12,89 0,90
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 12,26

517 Carvedilolum Dilatrend, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. 5909990716111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,82 17,46 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 16,20
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518 Carvedilolum Dilatrend, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909990717613 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

20,90 24,44 7,21
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 19,39

519 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25
mg 30 tabl. 5909990048465

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,85 7,86 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,60

520 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25
mg 100 tabl. 5909990048472

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

22,81 26,17 6,01
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 21,96

521 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5
mg 30 tabl. 5909990048489 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
8,99 10,68 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 8,15

522 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 12,5
mg 100 tabl. 5909990048496 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
29,96 35,21 12,02

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 26,80

523 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990048502 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

11,56 14,45 7,21
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 9,40

524 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 5909990048540 2012-01-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

38,51 46,24 24,04
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV
30% 29,41

525 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074662 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
11,23 14,11 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 9,06

526 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 12,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074754 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
7,56 9,15 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 6,62

527 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074792

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

528 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990687862 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
19,85 23,33 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 18,28

529 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 25 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990687879 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
39,70 46,09 14,43

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 35,99

530 Carvedilolum Vivacor , tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990687886

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,03 16,61 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 15,35

531 Carvedilolum Vivacor , tabl. , 6,25 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990687893

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

30,07 33,23 3,61
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 30,70

532 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 12,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990687909 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
17,18 19,44 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 16,91
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533 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 12,5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990687930 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
34,37 38,87 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 33,82

534 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 12,5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990789924 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
17,18 19,44 3,61

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 16,91

535 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 12,5 mg 60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990789931 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
34,37 38,87 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 33,82

536 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 25 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990790029 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
19,85 23,33 7,21

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 18,28

537 Carvedilolum Vivacor, tabl. , 25 mg 60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990790036 2012-01-01 2 lata

40.0, Leki beta-adrenolityczne -
selektywne - do stosowania

doustnego
39,70 46,09 14,43

Udokumentowana
niewydolność serca w

klasach NYHA II –
NYHA IV

30% 35,99

538 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125/5 mg/ml

75 ml (47,6 g) 5909990137411 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
15,95 20,83 13,89

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,89

539 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125/5 mg/ml

100 ml (63,47 g) 5909990137428 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
20,89 26,85 18,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,59

540 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

75 ml (47,6 g) 5909990137510 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
32,32 40,46 27,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 26,57

541 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml (63,47 g) 5909990137527 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
37,92 47,57 37,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 29,05

542 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 375/5 mg/ml

75 ml (47,6 g) 5909990775910 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
39,93 50,30 41,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 29,46

543 Cefaclorum
Ceclor , granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 375/5 mg/ml

100 ml (63,47 g) 5909990775927 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
47,79 60,14 55,58

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 32,35

544 Cefaclorum
Ceclor, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250/5 mg/ml

63,47g granulatu/100ml
zawiesiny 5909997207827 2012-07-01 2 lata

90.3, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - płynne postacie
farmaceutyczne

27,00 35,90 35,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 17,95

545 Cefaclorum
Ceclor Mr, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
375 mg

10 tabl. (blist.) 5909990676514 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
24,76 30,51 15,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 22,82

546 Cefaclorum
Ceclor Mr, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

10 tabl. (blist.) 5909990676613 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
26,38 33,08 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 22,82

547 Cefaclorum
Ceclor Mr, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

14 tabl. (blist.) 5909990676620 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
36,95 45,56 28,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 31,20

548 Cefaclorum
Ceclor Mr, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
750 mg

10 tabl. (blist.) 5909990676712 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
44,22 53,58 30,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 38,19
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549 Cefaclorum Vercef, kaps., 500 mg 15 kaps. (blist.) 5909990453511 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
27,00 35,16 30,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,77

550 Cefaclorum
Vercef, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

75 ml (37,5 g) 5909990453610 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
30,24 38,24 27,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 24,35

551 Cefaclorum
Vercef, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml (50 g) 5909990453627 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
30,24 39,36 37,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 20,84

552 Cefaclorum
Vercef, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125/5 mg/ml

75 ml (37,5 g) 5909990732111 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
14,58 19,35 13,89

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,41

553 Cefaclorum
Vercef, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125/5 mg/ml

100 ml (50 g) 5909990732128 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
14,58 20,10 18,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,84

554 Cefadroxilum
Biodroxil, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,25 g/5ml

60 ml (45 g) 5909990780211 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
7,72 11,46 11,12

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,90

555 Cefadroxilum
Biodroxil, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,5 g/5ml

60 ml (45 g) 5909990780310 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
12,42 18,40 18,40

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 9,20

556 Cefadroxilum Biodroxil, kaps., 0,5 g 12 kaps. 5909990780419 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
11,88 16,22 12,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,07

557 Cefadroxilum Biodroxil, tabl. powl., 1 g 12 tabl. 5909990780518 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
19,31 26,18 24,62

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,87

558 Cefadroxilum
Duracef, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

60 ml 5909990050819 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
9,67 13,55 11,12

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,99

559 Cefadroxilum
Duracef, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml 5909990050826 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
18,86 24,69 18,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,43

560 Cefadroxilum
Duracef, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 500 mg/5ml

60 ml 5909990050918 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
16,61 22,87 22,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,76

561 Cefadroxilum
Duracef, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 500 mg/5ml

100 ml 5909990050925 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
29,25 38,31 37,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,79

562 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 1mg 12 kaps. 5909990051113 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
14,87 19,42 12,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,27

563 Cefadroxilum Duracef, kaps., 500 1mg 20 kaps. 5909990051120 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
27,37 34,14 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 23,88

564 Cefadroxilum
Duracef, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 1 1g

10 tabl. 5909990764617 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
23,60 30,10 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 19,84
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565 Cefalexinum Cefaleksyna TZF, kaps.
twarde, 500 mg

16 kaps. (1 blist.po 16
szt.) 5909990657216 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

18,85 24,35 16,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 16,14

566 Cefalexinum Keflex, kaps., 250 mg 12 kaps. 5909990070213 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
7,02 9,52 6,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 6,44

567 Cefalexinum Keflex, kaps., 500 mg 12 kaps. 5909990070312 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
14,58 19,11 12,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,96

568 Cefalexinum
Keflex, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

60 ml (38,1g granulatu) 5909990070411 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
13,50 17,65 11,12

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,09

569 Cefuroximum
Biofuroksym, proszek do
sporządzania roztworu lub
zawiesiny do wstrzykiwań,

750 mg
1 fiol.a 17 ml 5909990059416 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
5,71 8,15 5,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,26

570 Cefuroximum
Biofuroksym, proszek do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 1500 mg
1 fiol.a 26 ml 5909990059515 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
10,51 14,80 11,59

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 9,01

571 Cefuroximum
Biofuroksym, proszek do
sporządzania roztworu lub
zawiesiny do wstrzykiwań,

250 mg
1 fiol.a 10 ml 5909990806812 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
3,38 4,30 1,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 3,34

572 Cefuroximum
Biofuroksym, proszek do
sporządzania roztworu lub
zawiesiny do wstrzykiwań,

500 mg
1 fiol.a 17 ml 5909990806911 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
5,00 6,71 3,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 4,78

573 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063697 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

33,48 43,35 41,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 22,83

574 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063703 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

46,44 58,88 57,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 30,15

575 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063727 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

14,26 18,27 10,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 13,14

576 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 125
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063734 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

17,28 22,34 14,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,16

577 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990063840 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

25,60 32,24 20,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 21,98

578 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990063857 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

31,32 39,53 28,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 25,17

579 Cefuroximum
Ceroxim, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

50 ml (46,2 g) (pr.) 5909991009113 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
27,35 36,26 36,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,13

580 Cefuroximum
Ceroxim, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml (88,2 g) (prosz.) 5909991009120 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
55,30 69,68 69,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 34,84
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581 Cefuroximum
Ceroxim, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

50 ml (46,2 g) (pr.) 5909991009212 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
15,18 20,75 18,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,49

582 Cefuroximum
Ceroxim, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

100 ml (88,2 g) (prosz.) 5909991009229 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
27,35 36,26 36,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,13

583 Cefuroximum Ceroxim, tabl. , 250 mg 10 tabl. (blist.) 5909991010614 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
18,85 25,03 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,77

584 Cefuroximum Ceroxim, tabl. , 250 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991010621 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

38,31 48,51 41,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 27,99

585 Cefuroximum Ceroxim, tabl. , 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909991012519 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
31,97 41,74 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 21,22

586 Cefuroximum Ceroxim, tabl. , 500 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991012526 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

66,20 82,03 82,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 41,02

587 Cefuroximum Novocef, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. 5909991033811 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

18,79 24,96 20,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,70

588 Cefuroximum Novocef, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. 5909991034016 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

31,86 41,61 41,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 21,09

589 Cefuroximum
Tarsime, proszek do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań i infuzji, 1500

mg
1 fiol.a 20 ml 5909990442812 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
6,67 10,68 10,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,34

590 Cefuroximum
Tarsime, proszek do

sporządzania roztworu /
zawiesiny do wstrzykiwań,

750 mg
1 fiol.a 20 ml 5909990442911 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
3,41 5,68 5,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 2,84

591 Cefuroximum Xorimax 125, tabl.
drażowane, 125 mg 10 tabl. (blist.) 5909990224890 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

10,80 14,57 10,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,44

592 Cefuroximum Xorimax 250, tabl.
drażowane, 250 mg 10 tabl. (blist.) 5909990224951 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

18,36 24,50 20,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,24

593 Cefuroximum Xorimax 500, tabl.
drażowane, 500 mg 10 tabl. (blist.) 5909990224456 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

31,32 41,04 41,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 20,52

594 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990216383 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

18,79 24,96 20,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,70

595 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. 5909990216390 2012-01-01 2 lata

90.2, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

31,32 41,04 41,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 20,52
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596 Cefuroximum

Zinacef, proszek do
sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań lub roztworu
do wstrzykiwań i infuzji,

750 mg

10 fiol. 5909990069828 2012-01-01 2 lata
90.1, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
pozajelitowego

48,60 61,61 57,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 32,64

597 Cefuroximum
Zinacef, proszek do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań i infuzji, 1500

mg
10 fiol. 5909990069927 2012-01-01 2 lata

90.1, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

pozajelitowego
95,58 115,88 115,88

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 57,94

598 Cefuroximum
Zinnat, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

50 ml (42,20g granulatu) 5909990051335 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
15,12 20,68 18,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,42

599 Cefuroximum
Zinnat, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

100 ml (84,40g
granulatu) 5909990051342 2012-01-01 2 lata

90.3, Antybiotyki
cefalosporynowe do stosowania

doustnego - płynne postacie
farmaceutyczne

28,08 37,05 37,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 18,53

600 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990083213 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
15,12 19,19 10,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,06

601 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990083312 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
26,46 33,16 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 22,90

602 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909990083411 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
38,88 49,13 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 28,61

603 Cefuroximum
Zinnat, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

50 ml (39,98 g granulatu) 5909990468812 2012-01-01 2 lata
90.3, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
28,08 37,05 37,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,53

604 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997196077 2012-03-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
31,21 40,92 40,92

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 20,46

605 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909997196350 2012-03-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
15,64 21,58 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,32

606 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909997198378 2012-07-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
31,10 40,80 40,80

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 20,40

607 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909997198606 2012-07-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
15,61 21,55 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,29

608 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. 5909990652907 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
16,20 22,19 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,93

609 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 5909990652969 2012-01-01 2 lata
90.2, Antybiotyki

cefalosporynowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
28,08 37,57 37,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,79

610 Cetirizini
dihydrochloridum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990910793 2012-07-01 2 lata
207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
10,80 15,37 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,61
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611 Cetirizinum Alermed, tabl. powl., 10 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991075224 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
7,24 10,56 10,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,39

612 Cetirizinum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990569441 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
10,80 15,37 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,61

613 Cetirizinum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.a 100 ml 5909990851119 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

10,08 13,45 9,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,88

614 Cetirizinum Allertec, krople doustne,
roztwór, 10 mg/ml

10 ml w but. z
kroplomierzem 5909991103811 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
6,84 9,98 9,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,41

615 Cetirizinum Allertec, krople doustne,
roztwór, 10 mg/ml

20 ml w but. z
kroplomierzem 5909991103835 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
12,14 17,37 17,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,21

616 Cetirizinum Amertil, roztwor doustny, 1
mg/ml 200 ml (but.) 5909990215393 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
16,20 21,71 18,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,56

617 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 tabl. 5909990410729 2012-01-01 2 lata
207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
6,48 9,74 9,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 2,92

618 Cetirizinum Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 5909990410736 2012-01-01 2 lata
207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
10,80 15,37 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,61

619 Cetirizinum CetAlergin, syrop, 1 mg/ml 75 ml 5909990857012 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

7,99 10,67 7,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,74

620 Cetirizinum CetAlergin, syrop, 1 mg/ml 150 ml 5909990857029 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

14,90 19,60 14,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,74

621 Cetirizinum CetAlergin, krople, 10
mg/ml 10 ml 5909990857111 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
8,21 11,44 9,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,87

622 Cetirizinum CetAlergin, tabl. powl., 10
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990872626 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
7,78 11,13 10,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,96

623 Cetirizinum Cetigran, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990044559 2012-01-01 2 lata
207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
9,72 14,06 14,06

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,22

624 Cetirizinum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 tabl. 5909990869725 2012-01-01 2 lata
207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
7,37 10,70 10,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,53

625 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990184620 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
10,42 13,96 10,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 6,79

626 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990184637 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,20 21,15 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,39
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627 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10
mg/ml 10 ml 5909990184712 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
7,50 10,70 9,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,13

628 Cetirizinum Zyrtec, krople doustne, 10
mg/ml 20 ml 5909990184736 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
13,46 18,78 18,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,63

629 Cetirizinum
Zyrtec, roztwór do

stosowania doustnego, 1
mg/ml

75 ml 5909990781515 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

9,16 11,92 7,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,99

630 Chloroquinum Arechin, tabl. , 250 mg 30 tabl. 5909990061914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 192.0, Leki przeciwmalaryczne -
chlorochina 14,58 20,21 20,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne 30% 6,06

631 Chlorpromazinum Fenactil, krople doustne,
roztwór, 40 mg/g 10 g 5909990274314 2012-01-01 2 lata

172.2, Leki przeciwpsychotyczne
-chloropromazyna do stosowania

doustnego - płynne postacie
farmaceutyczne

2,95 4,43 4,43 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

632 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva,
tabl. powl., 15 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990203017 2012-01-01 2 lata

179.3, Leki przeciwpsychotyczne
- chlorprotyksen do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

6,42 8,41 5,06
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,87

633 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva,
tabl. powl., 15 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990203017 2012-01-01 2 lata

179.3, Leki przeciwpsychotyczne
- chlorprotyksen do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

6,42 8,41 5,06 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe ryczałt 6,55

634 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva,
tabl. powl., 50 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990203116 2012-01-01 2 lata

179.3, Leki przeciwpsychotyczne
- chlorprotyksen do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

11,97 16,87 16,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,06

635 Chlorprothixenum Chlorprothixen Zentiva,
tabl. powl., 50 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990203116 2012-01-01 2 lata

179.3, Leki przeciwpsychotyczne
- chlorprotyksen do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

11,97 16,87 16,87 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe ryczałt 3,20

636 Chlorquinaldolum Chlorchinaldin, maść, 30
mg/g 20 g 5909990297610 2012-01-01 2 lata

57.0, Leki antyseptyczne i
dezynfekcyjne - pochodne
chinoliny - chlorchinaldol

6,37 9,36 9,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,68

637 Ciclesonidum
Alvesco 160, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 160
mcg

1 poj.a 120 daw. 5909990212064 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
136,62 161,69 161,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 12,80

638 Ciclesonidum
Alvesco 160, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 160
mcg

1 poj.a 60 daw. 5909990218530 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
68,04 84,32 84,32

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,40

639 Ciclesonidum
Alvesco 80, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 80
mcg

1 poj.a 120 daw. 5909990212057 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
118,80 138,63 85,66

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 59,37

640 Ciclesonidum
Alvesco 80, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 80
mcg

1 poj.a 60 daw. 5909990218523 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
59,40 71,32 42,83

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 31,69
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641 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25
mg 50 kaps. 5909990787289

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

59,08 74,27 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 4,48
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642 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50
mg 50 kaps. 5909990787357

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

120,96 144,47 144,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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643 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100
mg 50 kaps. 5909990787463

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

254,34 291,18 291,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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644 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
25 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946426

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

59,10 74,29 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 4,50
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645 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
50 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946525

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

122,36 145,97 145,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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646 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
100 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946624

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

255,04 291,94 291,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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647 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny ,
100 mg/ml 50 ml 5909990946716

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

138.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do
stosowania doustnego - płynne

postacie farmaceutyczne

277,61 316,97 316,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

648 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 25 mg 50 kaps. 5909990336616

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

104,72 123,10 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 53,31
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649 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 50 mg 50 kaps. 5909990336715

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

172,37 199,49 145,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 56,72
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650 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 100 mg 50 kaps. 5909990336814

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

343,44 386,53 291,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 97,79
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651 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór
doustny , 100 mg/ml 50 ml 5909990336913

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

138.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do
stosowania doustnego - płynne

postacie farmaceutyczne

398,08 445,88 316,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 132,11

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

652 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 10 mg 60 kaps. 5909990406111

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

50,38 61,13 35,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 29,30

653 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990678648 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,04 11,41 2,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,41

654 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678655 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
14,58 17,17 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,02

655 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990678679 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

19,90 24,15 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 19,41

656 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 0,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990066636 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
7,34 8,19 1,15

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 8,19

657 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990066667 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,26 11,66 2,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,66

658 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990066780 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
16,80 19,67 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 17,13

659 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990066803 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
29,81 34,93 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 29,86
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660 Cilazaprilum Cilapril, tabl. powl., 1 mg 30 tabl. 5909990811939 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

10,80 12,23 2,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 12,23

661 Cilazaprilum Cilapril, tabl. powl., 0,5 mg 30 tabl. 5909990812080 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,34 8,19 1,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 8,19

662 Cilazaprilum Cilapril, tabl. powl., 2,5 mg 28 tabl. 5909990812196 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,90 17,52 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 15,37

663 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum
123ratio, tabl. powl., 1 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990696857 2012-03-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
4,26 5,23 2,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 5,23

664 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum
123ratio, tabl. powl., 2,5 mg

28 tabl. (4 blistry po 7
szt.) 5909990698004 2012-03-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
9,94 12,21 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,06

665 Cilazaprilum Inhibestril, Cilazaprilum
123ratio, tabl. powl., 5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990698356 2012-03-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
21,28 25,80 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 20,73

666 Cilazaprilum +
Hydrochlorothiazidum

Cazacombi, tabl. powl.,
5+12,5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990781676 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
19,90 22,86 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 20,71

667 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990376612 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 22,27 29,74 28,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,11

668 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (blist.) 5909990499113

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,99 10,88 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,85

669 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. 5909990066216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
13,50 16,78 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 12,75

670 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. 5909990066414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
8,64 10,46 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 8,44

671 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990308514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,56 9,31 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 7,29

672 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,95 10,84 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,81

673 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990308712

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,83 9,60 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 7,58
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674 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
11,34 14,46 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 10,43

675 Ciprofloxacinum Cyprofloksacyna 500 mg,
tabl. , 500 mg 10 tabl. 5909990338030

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,56 10,42 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,39

676 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl.,
250 mg 10 tabl. (blist.) 5909991033514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
5,29 6,88 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 4,86

677 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl.,
500 mg 10 tabl. (blist.) 5909991033613

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
9,18 12,15 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 8,12

678 Clarithromycinum
Fromilid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

60 ml (25 g) 5909990059522 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

22,10 31,55 31,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,78

679 Clarithromycinum
Fromilid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

60 ml (25 g) 5909990818013 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

14,47 20,57 20,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,29

680 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl.,
250 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990773626 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
18,68 23,55 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,00

681 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl.,
500 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990781010 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
32,40 40,26 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 27,16

682 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990045532 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
19,26 26,20 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,10

683 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990045549 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
27,51 36,36 36,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,18

684 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) 5909990081165 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,12 19,74 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,19

685 Clarithromycinum
Klabax, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

60 ml (but.) 5909990620647 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

12,50 18,48 18,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,24

686 Clarithromycinum
Klabax, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

100 ml 5909990620654 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

20,83 29,29 29,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,65

687 Clarithromycinum
Klabax, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

60 ml (but.) 5909990620661 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

27,53 37,36 37,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 18,68

688 Clarithromycinum
Klabax, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml 5909990620678 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

45,88 59,58 59,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 29,79
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689 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990890927 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
14,58 18,30 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,62

690 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990890934 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
14,58 18,30 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,62

691 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 250
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990890965 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
20,52 25,52 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,97

692 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990891030 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
21,60 27,56 18,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 18,21

693 Clarithromycinum Klabion, tabl. powl., 500
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990891061 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
33,48 41,41 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 28,31

694 Clarithromycinum
Klacid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

60 ml 5909990331710 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

20,88 27,44 21,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 16,87

695 Clarithromycinum
Klacid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 125 mg/5ml

100 ml 5909990331727 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

34,80 44,24 35,24
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 26,62

696 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 tabl. (blist.) 5909990331819 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
24,06 28,44 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 23,76

697 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) 5909990331826 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
33,77 39,69 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 33,14

698 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990719419 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
66,96 77,24 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 64,14

699 Clarithromycinum
Klacid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

60 ml 5909990780624 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

33,92 44,18 42,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 23,04

700 Clarithromycinum
Klacid, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 250 mg/5ml

100 ml 5909990780631 2012-01-01 2 lata
101.1, Antybiotyki makrolidowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

56,05 70,47 70,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 35,24

701 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500
mg 14 tabl. 5909991030117 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
19,22 26,16 26,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,08

702 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 250
mg 14 tabl. 5909991030223 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,12 19,74 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,19

703 Clarithromycinum Lekoklar, tabl. powl., 250
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990913428 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,74 21,47 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,92

704 Clarithromycinum Lekoklar, tabl. powl., 500
mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990913510 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
30,78 38,52 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 25,42
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705 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. (blist.) 5909990898114 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
14,90 19,50 13,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,95

706 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (blist.) 5909991023416 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
21,38 28,48 26,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,38

707 Clindamycinum Clindacin, kaps. twarde,
300 mg 16 kaps. 5909990790319 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

13,50 19,35 19,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,68

708 Clindamycinum
Clindamycin-MIP 150,

roztwór do wstrzykiwań i
infuzji, 600 mg/4ml

5 amp.a 4 ml 5909991003043 2012-01-01 2 lata
102.1, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
pozajelitowego

49,57 62,84 62,84
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

709 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl.
powl., 300 mg 12 tabl. (2 blist. po 6 szt.) 5909991001421 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

10,80 15,61 15,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,81

710 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl.
powl., 300 mg 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) 5909991001438 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

14,43 20,35 20,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,18

711 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl.
powl., 600 mg 12 tabl. (2 blist. po 6 szt.) 5909991001520 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

23,84 31,84 31,84
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,92

712 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl.
powl., 600 mg mg 16 tabl. 5909991001537 2012-05-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

29,24 38,89 38,89
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 19,45

713 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl.
powl., 600 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909991001544 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

61,56 76,75 76,75
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 38,38

714 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 kaps. 5909990071111 2012-01-01 2 lata
102.2, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,91 9,09 5,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 6,44

715 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 kaps. 5909990071210 2012-01-01 2 lata
102.2, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,86 12,53 10,61

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,23

716 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) 5909990306435 2012-01-01 2 lata
102.2, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
16,52 22,58 21,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 11,97

717 Clindamycinum
Klimicin, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 300
mg/2ml

5 amp.a 2 ml 5909990067510 2012-01-01 2 lata
102.1, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
pozajelitowego

31,21 39,87 31,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 11,65

718 Clindamycinum
Klimicin, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 600
mg/4ml

5 fiol.a 4 ml 5909990405817 2012-01-01 2 lata
102.1, Antybiotyki

linkozamidowe do stosowania
pozajelitowego

51,84 65,27 62,84
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,63

719 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300
mg 16 kaps. 5909990745814 2012-01-01 2 lata

102.2, Antybiotyki
linkozamidowe do stosowania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

13,39 19,23 19,23
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,62

720 Clobetasolum Clobederm, krem, 0,5 mg/g 25 g 5909990867714 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,42 11,50 9,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,98
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721 Clobetasolum Clobederm, maść, 0,5 mg/g 25 g 5909990867813 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,42 11,50 9,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,98

722 Clobetasolum Dermovate, krem, 0,5 mg/g 25 g (tuba) 5909990004713 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,64 11,74 9,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,22

723 Clobetasolum Dermovate, maść, 0,5 mg/g 25 g (tuba) 5909990004812 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,64 11,74 9,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,22

724 Clobetasolum Dermovate, roztwór na
skórę, 0,5 mg/ml 25 ml (but.) 5909990369911 2012-01-01 2 lata

56.0, Kortykosteroidy do
stosowania na skórę - o dużej sile

działania
8,64 11,74 9,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,22

725 Clobetasolum Dermovate, roztwór na
skórę, 0,5 mg/ml 50 ml (but.) 5909990369928 2012-01-01 2 lata

56.0, Kortykosteroidy do
stosowania na skórę - o dużej sile

działania
17,28 22,65 18,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,60

726 Clobetasolum Novate, krem, 0,5 mg/g 30 g (tuba) 5909990932023 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

7,45 10,86 10,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,43

727 Clobetasolum Novate, maść, 0,5 mg/g 30 g (tuba) 5909990932122 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

7,45 10,86 10,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,43

728 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990294916 2012-01-01 2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -

trójpierścieniowe 6,99 8,95 4,71 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,24

729 Clomipraminum Anafranil, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990295012 2012-01-01 2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -

trójpierścieniowe 11,01 15,04 11,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,27

730 Clomipraminum
Anafranil SR 75, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

75 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990295111 2012-01-01 2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 17,17 23,54 23,54 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

731 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl. ,
2 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990135516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
158.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
benzodiazepiny

8,10 11,77 11,77 Padaczka Padaczka u dzieci do 1
roku życia ryczałt 3,20

732 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl. ,
0,5 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990135615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
158.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
benzodiazepiny

4,10 5,25 2,94 Padaczka Padaczka u dzieci do 1
roku życia ryczałt 5,25

733 Clonidinum Iporel, tabl. , 75
mikrogramy 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990282814 2012-01-01 2 lata 35.0, Leki antyadrenergiczne

działajace ośrodkowo - klonidyna 4,86 7,25 7,25
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,18

734 Clopamidum Clopamid VP, tabl. powl.,
20 mg 20 tabl. (blist.) 5909990141012 2012-01-01 2 lata 36.0, Leki moczopędne -

tiazydowe i sulfonamidowe 3,74 8,36 8,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,51
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735 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990754748 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 20,52 27,75 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 8,33

736 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991167011 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 33,48 41,62 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 22,20

737 Clopidogrelum Carder, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990760244 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 23,76 31,22 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 11,80
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738 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990625826 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 26,24 33,87 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 14,45

739 Clopidogrelum Clopidogrel Apotex, tabl.
powl., 75 mg

28 tabl.
(PVC/PE/PVDC/Alu) 5909990774401 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 24,84 32,37 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 12,95

740 Clopidogrelum Clopidogrel GSK, tabl.
powl., 75 mg

28 tabl. (4 blist.po 7
szt.Alu/Alu) 5909990768776 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 21,60 28,91 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 9,49
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741 Clopidogrelum Clopidogrel Teva , tabl.
powl., 75 mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990718245 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 24,84 32,37 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 12,95

742 Clopidogrelum Clopigamma, tabl. powl., 75
mg 28 tabl. 5909990775750 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 23,76 31,22 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 11,80

743 Clopidogrelum Clopinovo, tabl. powl., 75
mg 28 tabl. 5909990768141 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 32,94 41,04 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 21,62
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744 Clopidogrelum Cloropid, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990851300 2012-09-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 18,36 25,44 25,44

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 7,63

745 Clopidogrelum Egitromb, tabl. powl., 75
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990724536 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 42,12 50,86 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 31,44

746 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (PVC/PVDC/alu) 5909990727667 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 24,84 32,37 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 12,95
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747 Clopidogrelum Nivenol, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990764280 2012-07-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 23,76 31,22 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 11,80

748 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. 5909990793730 2012-03-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 18,85 25,97 25,97

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 7,79

749 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990762729 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 23,76 31,22 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 11,80
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750 Clopidogrelum Tessyron, tabl. powl., 75
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990764006 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 18,36 25,44 25,44

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 7,63

751 Clopidogrelum Trogran, tabl. , 75 mg 28 tabl. 5909990762194 2012-03-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 24,68 32,20 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 12,78

752 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75
mg 28 tabl. (but.) 5909990712793 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 30,24 38,15 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 18,73
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753 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75
mg 30 tabl. (but.) 5909990712809 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 38,19 46,88 29,73

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 26,07

754 Clopidogrelum Trombex, tabl. powl., 75
mg 90 tabl. (but.) 5909990712830 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 106,92 125,96 89,20

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 63,52

755 Clopidogrelum Vixam, tabl. , 75 mg 30 tabl. 5909990866533 2012-05-01 2 lata 23.1, Doustne leki
przeciwpłytkowe - klopidogrel 23,76 31,45 29,73

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 10,64
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756 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 tabl.
(blist.OPA/AL/PVC) 5909991109219 2012-01-01 2 lata 23.1, Doustne leki

przeciwpłytkowe - klopidogrel 32,40 40,46 27,75

Miażdżyca objawowa
naczyń wieńcowych

leczona stentami
metalowymi (do 6

tygodni od implantacji
stentu) lub stentami
antyrestenotycznymi

uwalniającymi leki (do
12 miesięcy od

implantacji stentu) w
celu zapobiegania

zakrzepom, Stan po
zawale mięśnia

sercowego bez uniesienia
odcinka ST do 12

miesięcy stosowania,
Stan po zawale mięśnia

sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni

stosowania

30% 21,04

757 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl.
dopochwowe, 500 mg 1 tabl. (blist.) 5909990148011 2012-01-01 2 lata

59.0, Leki antyseptyczne i
dezynfekcyjne do stosowania
dopochwowego - pochodne

imidazolu o działaniu
przeciwgrzybiczym

2,14 3,12 2,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 1,67

758 Clotrimazolum Clotrimazolum GSK, tabl.
dopochwowe, 100 mg 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.) 5909990363711 2012-01-01 2 lata

59.0, Leki antyseptyczne i
dezynfekcyjne do stosowania
dopochwowego - pochodne

imidazolu o działaniu
przeciwgrzybiczym

2,33 3,49 3,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 1,75

759 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500
mg 16 tabl. (blist.) 5909990295715 2012-01-01 2 lata 89.6, Penicyliny półsyntetyczne

doustne - kloksacylina 26,78 35,45 35,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 17,73

760 Clozapinum Klozapol, tabl. , 25 mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990139422 2012-01-01 2 lata
178.1, Leki przeciwpsychotyczne

- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
9,72 12,90 9,32 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,58

761 Clozapinum Klozapol, tabl. , 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990139521 2012-01-01 2 lata
178.1, Leki przeciwpsychotyczne

- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
25,81 34,11 34,11 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

762 Colecalciferolum (vit.
D3)

Devikap, płyn doustny,
15000 j.m./ ml 10 ml 5909990260218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 2,92 4,37 4,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,20

763 Colecalciferolum (vit.
D3)

Juvit D3, krople doustne,
roztwór, 20000 j.m./ ml 10 ml 5909991047818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 4,05 5,99 5,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Osteoporoza,
profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,36
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764 Colecalciferolum (vit.
D3)

Vigantol, krople doustne,
20000 j.m./ ml 10 ml (but.) 5909990178513

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 4,01 5,95 5,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,32

765 Colistinum
Colistin TZF, proszek do
sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, infuzji lub

inhalacji, 1000000 U
20 fiol.s.subs. 5909990366514 2012-01-01 2 lata 106.0, Antybiotyki peptydowe -

kolistyna 135,11 160,30 160,30 Mukowiscydoza ryczałt 3,20

766 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2
j.m./g 20 g 5909990015412 2012-01-01 2 lata 51.0, Enzymy stosowane w

oczyszczaniu ran 32,40 42,37 42,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 21,19

767 Cyanocobalaminum (vit.
B12)

Vitaminum B12 WZF,
roztwór do wstrzykiwań,

100 µg/ml
10 amp.a 1 ml 5909990243914 2012-01-01 2 lata 26.0, Witamina B12 -

cyjanokobalamina 8,69 9,78 1,68
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 8,60

768 Cyanocobalaminum (vit.
B12)

Vitaminum B12 WZF,
roztwór do wstrzykiwań,

500 µg/ml
5 amp.a 2 ml 5909990244010 2012-01-01 2 lata 26.0, Witamina B12 -

cyjanokobalamina 5,67 8,39 8,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,52

769 Cyclophosphamidum Endoxan, drażetki, 50 mg 50 draż. 5909990240814 2012-03-01 2 lata
117.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki
alkilujące - cyklofosfamid

41,81 53,72 53,72 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

770 Cyclophosphamidum Endoxan, drażetki, 50 mg 50 draż. 5909990240814

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
117.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki
alkilujące - cyklofosfamid

41,81 53,72 53,72
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne i
amyloidoza; Zespół

aktywacji makrofagów
(MAS); Zespół

hemofagocytowy (HLH);
Małopłytkowości i

anemie hemolityczne
oporne na leczenie
sterydami; Zespół

POEMS

ryczałt 3,20

771 Cyproteronum Androcur, tabl. , 50 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990657476 2012-01-01 2 lata

71.0, Hormony płciowe -
antyandrogeny o budowie

steroidowej
40,88 52,20 45,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 20,60

772 Cyproteronum Androcur, tabl. , 50 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990657483 2012-01-01 2 lata

71.0, Hormony płciowe -
antyandrogeny o budowie

steroidowej
92,88 112,85 112,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 33,86

773 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Cyprest, tabl. drażowane,
2+0,035 mg 21 tabl. 5909990613311 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

10,57 13,22 6,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 8,95

774 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Cyprest, tabl. drażowane,
2+0,035 mg 63 tabl. 5909990613328 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

32,91 39,56 18,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 26,78

775 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Cyprodiol, tabl. drażowane,
2+0,035 mg 21 tabl. 5909990080885 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

9,50 12,08 6,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,81
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776 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Diane-35, tabl. powl.,
2+0,035 mg 21 tabl. 5909990222216 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

12,42 15,20 6,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,93

777 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Diane-35, tabl. powl.,
2+0,035 mg 63 tabl. 5909990222230 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

35,32 42,14 18,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 29,36

778 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

OC-35 , tabl. powl.,
2+0,035 mg 21 tabl. (blist.) 5909990046171 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

10,59 13,24 6,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 8,97

779 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

OC-35 , tabl. powl.,
2+0,035 mg

63 tabl. (3 blist.po 21
szt.) 5909990046188 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

32,91 39,56 18,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 26,78

780 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Syndi-35, tabl. drażowane,
2+0,035  mg 21 tabl. (blist.) 5909990037773 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

9,86 12,46 6,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 8,19

781 Cyproteronum +
Ethinylestradiolum

Syndi-35, tabl. drażowane,
2+0,035  mg

63 tabl. (3 blist.po 21
szt.) 5909990086788 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

31,27 37,81 18,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 25,03

782 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75
mg 10 kaps. (blist.) 5909990641215 2012-01-01 2 lata

22.0, Heparyny
drobnocząsteczkowe i leki o

działaniu heparyn
drobnocząsteczkowych

72,76 82,58 19,34

Żylne powikłania
zakrzepowo-zatorowe u
dorosłych pacjentów po

przebytej planowej
alloplastyce całkowitej

stawu biodrowego (do 30
dnia po przebytej
alloplastyce) lub

kolanowego (do 14 dnia
po przebytej alloplastyce)

- prewencja pierwotna

ryczałt 66,44

783 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75
mg 30 kaps. (blist.) 5909990641222 2012-01-01 2 lata

22.0, Heparyny
drobnocząsteczkowe i leki o

działaniu heparyn
drobnocząsteczkowych

220,42 245,21 58,03

Żylne powikłania
zakrzepowo-zatorowe u
dorosłych pacjentów po

przebytej planowej
alloplastyce całkowitej

stawu biodrowego (do 30
dnia po przebytej
alloplastyce) lub

kolanowego (do 14 dnia
po przebytej alloplastyce)

- prewencja pierwotna

ryczałt 190,38

784 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110
mg 10 kaps. (blist.) 5909990641253 2012-01-01 2 lata

22.0, Heparyny
drobnocząsteczkowe i leki o

działaniu heparyn
drobnocząsteczkowych

72,76 83,91 28,37

Żylne powikłania
zakrzepowo-zatorowe u
dorosłych pacjentów po

przebytej planowej
alloplastyce całkowitej

stawu biodrowego (do 30
dnia po przebytej
alloplastyce) lub

kolanowego (do 14 dnia
po przebytej alloplastyce)

- prewencja pierwotna

ryczałt 58,74
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785 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110
mg 30 kaps. (blist.) 5909990641260 2012-01-01 2 lata

22.0, Heparyny
drobnocząsteczkowe i leki o

działaniu heparyn
drobnocząsteczkowych

220,42 247,47 85,11

Żylne powikłania
zakrzepowo-zatorowe u
dorosłych pacjentów po

przebytej planowej
alloplastyce całkowitej

stawu biodrowego (do 30
dnia po przebytej
alloplastyce) lub

kolanowego (do 14 dnia
po przebytej alloplastyce)

- prewencja pierwotna

ryczałt 165,56

786 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 2500 j.m.
(anty-Xa) / 0,2ml

10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990776412

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
44,38 56,74 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

787 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 5000 j.m.
(anty-Xa) / 0,2ml

10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990776511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
92,01 111,70 111,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20
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788 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa)/ml

10 amp.a 1 ml 5909990776610

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,13 204,64 204,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

789 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa) / 4ml

10 amp.a 4 ml 5909990776719

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,13 204,64 204,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

790 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 7500 j.m.
(anty-Xa) / 0,3ml

10 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990949410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
137,89 163,16 163,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20
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791 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 12500 j.m.
(anty-Xa) / 0,5ml

5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990949519

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
113,38 135,75 135,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

792 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 15000 j.m.
(anty-Xa) / 0,6ml

5 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990949618

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
137,89 163,16 163,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

793 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 18000 j.m.
(anty-Xa) / 0,72ml

5 amp.-strz z igłą po 0,72
ml 5909990949717

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
156,11 183,82 183,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,84
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794 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa)/ 0,4 ml

5 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990958818

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
82,95 102,01 102,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

795 Danazolum Danazol Jelfa, tabl. , 200
mg 100 tabl. 5909990282517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 73.0, Hormony płciowe -
antygonadotropiny - danazol 102,76 123,94 123,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

 Małopłytkowość
autoimmunizacyjna
oporna na leczenie;

Zespół
mielodysplastyczny

(MDS)

ryczałt 3,73

796 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl. ,
200 mg 100 tabl. (fiol.) 5909990925339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 73.0, Hormony płciowe -
antygonadotropiny - danazol 102,60 123,77 123,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

 Małopłytkowość
autoimmunizacyjna
oporna na leczenie;

Zespół
mielodysplastyczny

(MDS)

ryczałt 3,56

797 Denosumabum Prolia, roztwór do
wstrzykiwań, 60 mg/1ml 1 amp.-strz.a 1 ml 5909990761647 2012-05-01 2 lata

231.0, Leki stosowane w
chorobach kości - przeciwciała

monoklonalne - denosumab
788,40 877,18 877,18

Osteoporoza u pacjentek
w wieku powyżej 65 lat

ze stwierdzoną pierwotną
osteoporozą

pomenopauzalną (T-
score mniejsze lub równe

- 2,5 mierzone metodą
DXA), ze złamaniem

kręgowym lub
złamaniem szyjki kości

udowej, po
niepowodzeniu leczenia

bisfosfonianami lub
przeciwwskazaniami

(nietolerancją) do
stosowania doustnych

bisfosfonianów

30% 263,15

798 Desmopressinum Minirin, aerozol do nosa, 10
mcg 5 ml 5909990828326 2012-01-01 2 lata

78.1, Hormony przysadki i
podwzgórza – donosowe postacie

farmaceutyczne desmopresyny
132,84 157,75 157,75 Moczówka prosta

przysadkowa ryczałt 3,20

799 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 60 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068494 2012-01-

01/2012-09-01 2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

76,87 94,85 90,30

Pierwotne izolowane
moczenie nocne u

pacjentów powyżej 6 rż z
prawidłową zdolnością
zagęszczania moczu po

udokumentowaniu
nieskuteczności 3-

miesięcznego
postepowania

wspomagającego i
motywującego

30% 31,64
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800 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 60 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068494

2012-01-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

76,87 94,85 90,30 Moczówka prosta
przysadkowa

Choroba von
Willebrandta ryczałt 7,75

801 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 120 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068548 2012-01-

01/2012-09-01 2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

153,27 180,60 180,60

Pierwotne izolowane
moczenie nocne u

pacjentów powyżej 6 rż z
prawidłową zdolnością
zagęszczania moczu po

udokumentowaniu
nieskuteczności 3-

miesięcznego
postepowania

wspomagającego i
motywującego

30% 54,18

802 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 120 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068548

2012-01-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

153,27 180,60 180,60 Moczówka prosta
przysadkowa

Choroba von
Willebrandta ryczałt 3,20

803 Dexamethasonum Dexapolcort, aerozol na
skórę, 0,28 mg/ml 30 ml (16,25 g) 5909990303519 2012-01-01 2 lata

55.0, Kortykosteroidy do
stosowania na skórę - o słabej i

średniej sile działania
7,81 9,87 5,30

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,22

804 Dexamethasonum Dexapolcort, aerozol na
skórę, 0,28 mg/ml 55 ml (32,5 g) 5909990303526 2012-01-01 2 lata

55.0, Kortykosteroidy do
stosowania na skórę - o słabej i

średniej sile działania
9,68 12,94 9,72

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 8,08

805 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl. ,
0,5 mg 20 tabl. 5909990170418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
81.2, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego
3,24 4,16 2,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Premedykacja przed
stosowaniem taksoidów
(docetaksel i paklitaksel)

oraz pemetreksedu w
ramach chemioterapii

nowotworów złośliwych;
Przeciwdziałanie

nudnościom i wymiotom
w zawiązku z

chemioterapią lub
radioterapią w

nowotworach złośliwych
(skojarzenie z innymi

lekami
przeciwwymiotnymi);

Postępowanie
wspomagające u chorych

z objawowymi
przerzutami w

ośrodkowym układzie
nerwowym;

Wspomaganie leczenia
bólu oraz powikłań

radioterapii u chorych na
nowotwory

ryczałt 4,16
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806 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl. ,
1 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990170517

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
81.2, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego
3,24 4,85 4,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Premedykacja przed
stosowaniem taksoidów
(docetaksel i paklitaksel)

oraz pemetreksedu w
ramach chemioterapii

nowotworów złośliwych;
Przeciwdziałanie

nudnościom i wymiotom
w zawiązku z

chemioterapią lub
radioterapią w

nowotworach złośliwych
(skojarzenie z innymi

lekami
przeciwwymiotnymi);

Postępowanie
wspomagające u chorych

z objawowymi
przerzutami w

ośrodkowym układzie
nerwowym;

Wspomaganie leczenia
bólu oraz powikłań

radioterapii u chorych na
nowotwory

ryczałt 3,20

807 Diazepamum Diazepam Desitin, roztwór
doodbytniczy, 10 mg 5 wlew.a 2,5 ml 5909990709212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

18,14 24,79 24,79 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 3,20

808 Diazepamum Diazepam Desitin, roztwór
doodbytniczy, 5 mg 5 wlew.a 2,5 ml 5909990709311

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

16,74 21,32 12,40 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 12,12

809 Diazepamum Relanium, zawiesina
doustna, 2 mg/5ml 100 g 5909990264018 2012-01-01 2 lata

181.2, Leki przeciwlękowe -
diazepam do podawania

doustnego
5,40 8,01 8,01 Padaczka ryczałt 3,20

810 Diazepamum
Relsed, mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór, 2
mg/ml

5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

16,09 20,62 12,40 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 11,42

811 Diazepamum
Relsed, mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór, 4
mg/ml

5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

18,58 25,26 24,79 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 3,67

812 Diclofenacum
Diclac, roztwór do

wstrzykiwań
domięśniowych, 75 mg/3ml

5 amp.a 3 ml 5909990753017 2012-01-01 2 lata
141.3, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
pozajelitowego

5,83 7,80 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,13

813 Diclofenacum
Diclac, roztwór do

wstrzykiwań
domięśniowych, 75 mg/3ml

10 amp.a 3 ml 5909990753024 2012-01-01 2 lata
141.3, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
pozajelitowego

11,77 15,43 10,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,08

814 Diclofenacum Diclac 100, czopki
doodbytnicze , 100 mg 10 czop. 5909990420018 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
3,78 5,10 3,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 3,25

815 Diclofenacum
Diclac 150 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990957811

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

15,34 21,16 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 10,58
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816 Diclofenacum
Diclac 150 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990957828

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,67 11,15 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,61

817 Diclofenacum Diclac 50, czopki
doodbytnicze , 50 mg 10 czop. (blist.) 5909990419913 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
2,92 3,65 1,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 2,73

818 Diclofenacum Diclac 50, tabl. dojel., 50
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990716623 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,29 9,87 9,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,94

819 Diclofenacum
Diclac 75 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990957712

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,64 12,19 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 6,65

820 Diclofenacum
Diclac 75 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

10 tabl. (blist.) 5909990957729

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

3,94 5,85 5,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 3,08

821 Diclofenacum Dicloabak, krople do oczu,
roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990074044 2012-01-01 2 lata

210.0, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania do

oczu - diklofenak
16,85 23,13 23,13

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

822 Diclofenacum Dicloduo, kaps., 75 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990752010 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,56 16,31 16,31
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,16

823 Diclofenacum Diclofenac GSK, czopki, 50
mg

10 czop. (2 blist.po 5
szt.) 5909990148110 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
1,91 2,57 1,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 1,65

824 Diclofenacum Diclofenac GSK, czopki,
100 mg

10 czop. (2 blist.po 5
szt.) 5909990148219 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
2,48 3,70 3,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 1,85

825 Diclofenacum
Dicloratio UNO, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990457113

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

6,74 10,16 10,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,08

826 Diclofenacum
Dicloratio UNO, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990457120

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,28 24,65 24,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 12,33
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827 Diclofenacum Difadol 0,1%, krople do
oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 5909991026516 2012-01-01 2 lata

210.0, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania do

oczu - diklofenak
8,64 12,45 11,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,08

828 Diclofenacum
Majamil prolongatum, tabl.
o przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990033614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

3,97 7,93 7,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 3,97

829 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, 1
mg/ml 5 ml (but.) 5909990145317 2012-01-01 2 lata

210.0, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania do

oczu - diklofenak
11,88 15,91 11,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 7,54

830 Diclofenacum Naklofen, roztwór do
wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.a 3 ml 5909990241910 2012-01-01 2 lata

141.3, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

pozajelitowego
5,83 7,80 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,13

831 Diclofenacum
Naklofen Duo, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

20 kaps. 5909990487714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,61 11,09 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,55

832 Diclofenacum
Olfen 75 SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

75 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990974122

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,77 16,54 16,54
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 8,27

833 Diclofenacum +
Lidocainum

Dicloratio, roztwór do
wstrzykiwań, (75+20) (mg

+mg)/2ml
3 amp.a 2 ml 5909990413829 2012-01-01 2 lata

141.3, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

pozajelitowego
3,65 4,85 3,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 3,25

834 Diclofenacum +
Lidocainum

Olfen 75 , roztwór do
wstrzykiwań

domięśniowych, 75 mg
5 amp.a 2 ml 5909990161119 2012-01-01 2 lata

141.3, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

pozajelitowego
10,90 13,22 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,55

835 Dienogestum Visanne, tabl. , 2 mg 28 tabl. 5909990776962 2012-01-01 2 lata 66.0, Hormony płciowe -
progestageny - dienogest 148,50 175,35 175,35 Endometrioza ryczałt 3,20

836 Digoxinum Digoxin Teva, tabl. , 100
mcg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990012114 2012-01-01 2 lata 28.0, Glikozydy naparstnicy 1,02 1,29 0,72

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 1,29

837 Digoxinum Digoxin Teva, tabl. , 250
mcg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990221516 2012-01-01 2 lata 28.0, Glikozydy naparstnicy 1,27 1,87 1,80

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 1,87

838 Digoxinum Digoxin WZF, tabl. , 250 µg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990037711 2012-01-01 2 lata 28.0, Glikozydy naparstnicy 1,21 1,80 1,80

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 1,80

839 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 120 mg

60 tabl. 5909990213856 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 86,76 104,95 92,72

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 40,05

840 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 120 mg

60 tabl. 5909990213856 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 86,76 104,95 92,72 Nowotwory złośliwe bezpłatny 12,23
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841 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 60 mg

60 tabl. 5909990217045 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 35,64 46,36 46,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,91

842 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 60 mg

60 tabl. 5909990217045 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 35,64 46,36 46,36 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

843 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 90 mg

60 tabl. 5909990217069 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 64,80 79,56 69,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 30,88

844 Dihydrocodeinum
DHC Continus, tabl. powl.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, 90 mg

60 tabl. 5909990217069 2012-01-01 2 lata 150.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - dihydrokodeina 64,80 79,56 69,54 Nowotwory złośliwe bezpłatny 10,02

845 Diltiazemum Diltiazem Polfarmex, tabl. ,
30 mg 60 tabl. (pojem.) 5909990464722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,05 9,18 5,59

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,79

846 Diltiazemum Dilzem, tabl. , 60 mg 100 tabl. 5909990205011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
14,58 19,83 18,62

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,41

847 Diltiazemum
Dilzem 120 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

120 mg
30 tabl. 5909990482917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,99 11,52 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

848 Diltiazemum
Dilzem 180 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

180 mg
30 tabl. 5909990483310

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
11,88 16,67 16,67

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,20

849 Diltiazemum
Dilzem Retard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
90 mg

30 tabl. 5909990213214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,02 9,85 8,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,67

850 Diltiazemum
Oxycardil 120, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

120 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990112616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,99 11,52 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

851 Diltiazemum
Oxycardil 180, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

180 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990416318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
11,99 16,79 16,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,23
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852 Diltiazemum
Oxycardil 240, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

240 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990416417

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
16,74 22,69 22,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

853 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl.,
60 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990121120

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,67 11,17 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,20

854 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps., 400 mg 100 kaps. (but.) 5909990029815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

855 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps., 400 mg 100 kaps. (blist.) 5909990029822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

856 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990421879

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

857 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990953523

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

858 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 120 kaps. 5909990953530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

324,00 367,85 367,85
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 3,20

859 Donepezilum Alzdone, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990712847

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

40,64 48,45 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 33,62

860 Donepezilum Alzdone, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990713097

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,62 56,51 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 26,85

861 Donepezilum Alzepezil, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990724369

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 50,23

862 Donepezilum Alzepezil, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990724383

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

86,49 100,25 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 70,59

863 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990770038

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,45 35,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,58
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864 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990770045

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,66 43,72 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 14,06

865 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991024413

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

866 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991024314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

867 Donepezilum Cognezil, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

868 Donepezilum Cognezil, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657346

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

869 Donepezilum
Cognezil ODT, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990798964

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

870 Donepezilum
Cognezil ODT, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990799053

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

871 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

872 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 42,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,71

873 Donepezilum DONECTIL, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990683581

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

874 Donepezilum DONECTIL, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990683666

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

58,32 70,10 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 40,44

875 Donepezilum
Donectil, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

30 tabl. 5909990851478

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

31,86 39,30 22,70 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 23,41

876 Donepezilum
Donectil, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

30 tabl. 5909990851492

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

63,72 76,25 45,40 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 44,47

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

877 Donepezilum Donemed, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990739479

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,08 35,01 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,18

878 Donepezilum Donemed, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990739509

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,48 43,52 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 13,86

879 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991055912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

880 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991056018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

43,20 53,92 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,26

881 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. 5909990814077

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

24,84 31,55 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 16,72

882 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990814138

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

48,60 59,70 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,04

883 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl.,
5 mg 28 tabl. 5909990877553 2012-09-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

16,04 22,13 21,19 Choroba Alzheimera 30% 7,30

884 Donepezilum Donepezil Polfarmex, tabl.,
10 mg 28 tabl. 5909990877669 2012-09-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,08 42,03 42,03 Choroba Alzheimera 30% 12,61

885 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990776870

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,08 35,01 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,18

886 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990776900

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,48 43,52 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 13,86

887 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657353

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

42,12 50,04 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 35,21

888 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657360

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,14 60,29 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,63

889 Donepezilum Mensapex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

68,04 77,77 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 62,94
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890 Donepezilum Mensapex, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698578

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

81,00 94,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 64,71

891 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726929

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,24 37,32 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 22,49

892 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726936

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,34 42,30 42,30 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,69

893 Donepezilum Pezilgen, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990743940

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

60,48 69,68 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 54,85

894 Donepezilum Pezilgen, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990744008

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

71,28 83,97 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 54,31

895 Donepezilum
Ricordo, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990798933

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,45 35,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,58

896 Donepezilum
Ricordo, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. 5909990798940

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,66 43,72 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 14,06

897 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990662104

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,05 34,98 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,15

898 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990662203

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 42,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,71

899 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990993215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,44 54,66 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 39,83

900 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990993314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

64,80 77,04 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 47,38

901 Donepezilum
Yasnal Q-Tab, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990850075

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

902 Donepezilum
Yasnal Q-Tab, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990850204

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

64,80 77,04 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 47,38
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903 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do
nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 5909990375813 2012-01-01 2 lata 205.2, Leki mukolityczne -

dornaza alfa 2 381,40 2 608,45 2 608,45 Mukowiscydoza ryczałt 3,20

904 Dorzolamidum Adolamid , krople do oczu,
roztwór, 20 mg/ml 5 ml (but.) 5909990851430 2012-03-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

21,06 27,73 22,93 Jaskra ryczałt 8,00

905 Dorzolamidum Dorzolamid Teva, krople do
oczu, roztwór, 20 mg/ml 5 ml (but.) 5909990695744 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

17,17 23,57 22,93 Jaskra ryczałt 3,84

906 Dorzolamidum Dropzol, krople do oczu,
roztwór, 20 mg/ml 5 ml (but.) 5909990838325 2012-03-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

17,10 23,49 22,93 Jaskra ryczałt 3,76

907 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu,
roztwór, 20 mg/ml 1 butelka po 5ml 5909990942855 2012-09-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

17,17 23,57 22,93 Jaskra ryczałt 3,84

908 Dorzolamidum Oftidor, krople do oczu,
roztwór, 20 mg/ml 5 ml (but.) 5909990849741 2012-03-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

22,57 29,35 22,93 Jaskra ryczałt 9,62

909 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, 20
mg/ml 5 ml (but.) 5909990643929 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

25,92 32,93 22,93 Jaskra ryczałt 13,20

910 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu,
roztwór, 20 mg/ml 5 ml (but.) 5909990661329 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

35,64 43,33 22,93 Jaskra ryczałt 23,60

911 Dorzolamidum +
Timololum

Cosopt, krople do oczu,
roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990442423 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

35,64 44,79 34,39 Jaskra ryczałt 13,60

912 Dorzolamidum +
Timololum

Dotiteva, krople do oczu,
roztwór, 20+5  mg/ml 1 but. a 5 ml 5909990799343 2012-07-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

20,52 28,62 28,62 Jaskra ryczałt 3,20
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913 Dorzolamidum +
Timololum

Oftidorix, krople do oczu,
roztwór, 20+5 mg+ml 5 ml 5909990866144 2012-09-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

19,44 27,46 27,46 Jaskra ryczałt 3,20

914 Dorzolamidum +
Timololum

Rozacom, krople do oczu,
20+5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990746705 2012-01-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

25,92 34,39 34,39 Jaskra ryczałt 3,20

915 Dorzolamidum +
Timololum

Tymolamid , krople do
oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml (but.) 5909990864225 2012-03-01 2 lata

212.2, Leki przeciwjaskrowe -
inhibitory anhydrazy węglanowej
do stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone z
lekami beta-adrenolitycznymi,

leki alfaadrenergiczne do
stosowania do oczu

21,06 29,19 29,19 Jaskra ryczałt 3,20

916 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990969517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
15,66 18,84 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,16

917 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990969517 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
15,66 18,84 6,69 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 15,35

918 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990969616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
18,68 23,60 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,23

919 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990969616 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
18,68 23,60 13,38 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 13,42

920 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990969715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,35 30,64 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 11,91

921 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990969715 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,35 30,64 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 7,08

922 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. 5909990431410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,31 27,39 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,66

923 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. 5909990431410 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,31 27,39 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,83

924 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 8 mg

30 tabl. 5909990431519

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
57,24 69,97 53,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 32,51
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925 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 8 mg

30 tabl. 5909990431519 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
57,24 69,97 53,52 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 22,85

926 Doxazosinum
Doxagen, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990037957

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,25 27,33 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,60

927 Doxazosinum
Doxagen, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990037957 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,25 27,33 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,77

928 Doxazosinum
Doxalong, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990790951

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,09 27,17 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,44

929 Doxazosinum
Doxalong, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990790951 2012-03-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,09 27,17 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,61

930 Doxazosinum
Doxalong, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

90 tabl. 5909990884582 2012-09-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
60,26 75,30 75,30

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 22,59

931 Doxazosinum
Doxalong, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

90 tabl. 5909990884582 2012-09-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
60,26 75,30 75,30 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

932 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,98 27,74 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 23,06

933 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854318 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

23,98 27,74 6,69 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 24,25

934 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854417

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
28,08 33,66 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 24,29

935 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854417 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

28,08 33,66 13,38 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 23,48

936 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
32,40 40,33 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 21,60

937 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854516 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

32,40 40,33 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 16,77
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938 Doxazosinum Doxar, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484911

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,37 23,89 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,21

939 Doxazosinum Doxar, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484911 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

20,37 23,89 6,69 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 20,40

940 Doxazosinum Doxar, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485017

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,98 29,27 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,90

941 Doxazosinum Doxar, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485017 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

23,98 29,27 13,38 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 19,09

942 Doxazosinum Doxar, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
26,24 33,74 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 15,01

943 Doxazosinum Doxar, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485116 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

26,24 33,74 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 10,18

944 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
13,93 18,53 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,16

945 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149611 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

13,93 18,53 13,38 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 8,35

946 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,86 35,47 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,74

947 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149710 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

27,86 35,47 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 11,91

948 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990491315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,00 32,50 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 23,13

949 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990491315 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,00 32,50 13,38 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 22,32
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950 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990491414

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,32 34,89 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,16

951 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990491414 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,32 34,89 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 11,33

952 Doxazosinum
Kamiren XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990022571

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,70 35,30 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,57

953 Doxazosinum
Kamiren XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990022571 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

27,70 35,30 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 11,74

954 Doxazosinum Prostatic 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
9,72 12,48 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80

955 Doxazosinum Prostatic 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905416 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

9,72 12,48 6,69 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 8,99

956 Doxazosinum Prostatic 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
15,66 20,37 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,00

957 Doxazosinum Prostatic 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905515 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

15,66 20,37 13,38 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 10,19

958 Doxazosinum Prostatic 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,43 35,02 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,29

959 Doxazosinum Prostatic 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905614 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

27,43 35,02 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 11,46

960 Doxazosinum Zoxon 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990903320

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,52 24,04 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,36

961 Doxazosinum Zoxon 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990903320 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

20,52 24,04 6,69 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 20,55
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962 Doxazosinum Zoxon 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903429

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
19,98 24,99 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,62

963 Doxazosinum Zoxon 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903429 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

19,98 24,99 13,38 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 14,81

964 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990080267

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
62,64 77,85 77,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 23,36

965 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990080267 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

62,64 77,85 77,85 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 9,60

966 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
24,30 31,66 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 12,93

967 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903511 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

24,30 31,66 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 8,10

968 Doxycyclinum
Doxycyclinum Farma-

Projekt, kaps. twarde, 100
mg

10 kaps. 5909990958719 2012-01-01 2 lata 87.0, Antybiotyki tetracyklinowe
- doksycyklina 4,95 7,40 7,40

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 3,70

969 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps.
twarde, 100 mg 10 kaps. (2 blist.po 5 szt.) 5909990072316 2012-01-01 2 lata 87.0, Antybiotyki tetracyklinowe

- doksycyklina 4,96 7,41 7,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 3,71

970 Doxycyclinum Unidox Solutab, tabl. , 100
mg 10 tabl. (blist.) 5909990752713 2012-01-01 2 lata 87.0, Antybiotyki tetracyklinowe

- doksycyklina 5,72 8,22 7,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,52

971 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014934

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,91 3,95 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,95

972 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990014958

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

5,31 7,37 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,83

973 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990015030

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,26 6,25 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,71

974 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990015054

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,37 11,99 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,92
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975 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 20 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990020829

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,58 20,47 20,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

976 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990020836

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,47 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

977 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,54 3,56 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

978 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374243

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,29 10,83 10,83
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

979 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422364

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,62 6,62 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,08

980 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 20 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422371

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,63 18,38 18,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

981 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422388

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,08 10,61 10,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

982 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990440535

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,94 5,91 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,37
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983 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990048328

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
47,97 60,58 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 7,04

984 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990048427

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
96,41 116,41 113,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 6,13
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985 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990774821

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
135,53 160,65 160,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

986 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 1 ml 5909990774920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
265,39 302,41 283,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 24,04
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987 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990775026

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,12 204,63 204,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

988 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do
wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml 10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990891429

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
292,08 332,15 332,15

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 6,40
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989 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do
wstrzykiwań, 150 mg/ml 10 amp.-strz.a 1 ml 5909990891528

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
345,84 391,46 391,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 8,00

990 Enzyma pancreatis Kreon 25000, kaps. dojel.,
25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 kaps. (but.) 5909990042579 2012-01-01 2 lata 13.0, Enzymy trzustkowe 44,49 55,96 48,24 Mukowiscydoza; Stan po

resekcji trzustki bezpłatny 7,72

991 Enzyma pancreatis Lipancrea 16 000, kaps.,
16000  j. Ph. Eur. lipazy 60 kaps. (poj.) 5909990723164 2012-01-01 2 lata 13.0, Enzymy trzustkowe 28,08 37,05 37,05 Mukowiscydoza; Stan po

resekcji trzustki bezpłatny 0,00

992 Eprosartanum Teveten, tabl. powl., 600
mg 14 tabl. 5909990868414 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
36,93 41,93 7,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 36,37

993 Ergotaminum Ergotaminum Filofarm ,
tabl. drażowane, 1 mg 20 tabl. 5909990211517 2012-01-01 2 lata 154.0, Leki przeciwmigrenowe -

ergotamina 3,48 5,20 5,20
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 2,60

994 Erythromycinum Davercin, tabl. powl., 250
mg 16 tabl. (blist.) 5909990087419 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
10,70 12,62 3,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,75

995 Erythromycinum Erythromycinum TZF, tabl.
powl., 200 mg 16 tabl. 5909990295616 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
7,48 8,95 2,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 7,46

996 Estradiolum Climara-50, system
transdermalny, 50 µg / 24h 4 szt. 5909990458318 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

21,60 26,63 12,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 18,03

997 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5
mg/0,5g 28 szt. 5909990447619 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

26,70 33,59 21,51
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 18,53

998 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 5909990447718 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

33,49 43,62 43,02
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,51

999 Estradiolum
Estraderm MX 100, system
transdermalny, plaster, 100

µg / 24h
6 szt. 5909990703012 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

21,04 27,03 18,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 14,12
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1000 Estradiolum
Estraderm MX 25, system

transdermalny, plaster, 25 µg
/ 24h

6 szt. 5909990702817 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

13,40 15,85 4,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,62

1001 Estradiolum
Estraderm MX 50, system

transdermalny, plaster, 50 µg
/ 24h

6 szt. 5909990702916 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

15,31 19,15 9,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,70

1002 Estradiolum
Estraderm TTS 25, system
transdermalny, plaster, 25 µg

/ 24h
6 szt. 5909990118410 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

13,40 15,85 4,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,62

1003 Estradiolum
Estradot 100, system

transdermalny, plaster, 100
µg / 24h

8 szt. 5909990939510 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

27,72 35,18 24,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,97

1004 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. 5909990330713 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

11,45 15,82 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,07

1005 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl.,
1 mg 28 tabl. 5909990823215 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

10,75 13,56 6,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 8,68

1006 Estradiolum Fem 7, system
transdermalny, 50 µg / 24h 4 szt. (15cm2) 5909990774616 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

21,60 26,63 12,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 18,03

1007 Estradiolum Oesclim 25, system
transdermalny, 25 µg / 24h 6 szt. 5909990761517 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

18,39 21,19 4,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,96

1008 Estradiolum Oesclim 50, system
transdermalny, 50 µg / 24h 6 szt. 5909990761616 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

18,39 22,44 9,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 15,99

1009 Estradiolum Progynova 21, tabl. powl., 2
mg 21 tabl. 5909990304110 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

8,48 11,90 10,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,59

1010 Estradiolum
Systen 50, system

transdermalny, plaster, 50 µg
/ 24h

6 szt. 5909990169214 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

18,25 22,29 9,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 15,84

1011 Estradiolum +
Drospirenonum

Angeliq, tabl. powl., 1+2
mg 28 tabl. 5909990221073 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

43,20 49,80 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 40,05

1012 Estradiolum +
Dydrogesteronum

Femoston conti, tabl. powl.,
1+5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990973316 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

21,59 26,67 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 16,92
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1013 Estradiolum +
Levonorgestrelum

Fem 7 Combi, system
transdermalny, faza I: 50,

faza II:50+10 µg / 24h
4 plast. (2szt.I

fazy+2szt.II fazy) 5909991054410 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

27,00 36,68 36,68
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,00

1014 Estradiolum +
Levonorgestrelum

Klimonorm, tabl.
drażowane, 2 + 0,15 mg 21 tabl. 5909990059713 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

10,80 15,13 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,38

1015 Estradiolum +
Levonorgestrelum

Klimonorm, tabl.
drażowane, 2 + 0,15 mg 63 tabl. 5909990059737 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

32,40 41,83 41,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,58

1016 Estradiolum +
Medroxyprogesteronum Divina, tabl. , 2, 2+10 mg 21 tabl. (1 blist.po 21

szt.) 5909990661411 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

9,68 13,93 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,18

1017 Estradiolum +
Medroxyprogesteronum Indivina, tabl. , 1+2,5 mg 28 tabl. (1 blist.po 28

tabl.) 5909991070915 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

28,25 33,80 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,05

1018 Estradiolum +
Medroxyprogesteronum Indivina, tabl. , 1+5 mg 28 tabl. (1 blist.po 28

tabl.) 5909991071011 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

28,25 33,80 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,05

1019 Estradiolum +
Medroxyprogesteronum Indivina, tabl. , 2+5 mg 28 tabl. (1 blist.po 28

tabl.) 5909991071110 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

28,25 33,80 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,05

1020 Estradiolum +
Norethisteronum

Activelle, tabl. powl., 1+0,5
mg 28 tabl. 5909990451210 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

22,17 27,29 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,54

1021 Estradiolum +
Norethisteronum Cliovelle, tabl. , 1+0,5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990067794 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

18,41 23,27 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,52

1022 Estradiolum +
Norethisteronum

Estalis, system
transdermalny, 0,5+4,8 mg 8 szt. 5909990816514 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

31,70 41,71 41,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,51

1023 Estradiolum +
Norethisteronum

Estalis, system
transdermalny, 0,6+2,7  mg 8 szt. 5909990816613 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

31,70 41,71 41,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,51

1024 Estradiolum +
Norethisteronum

Kliogest, tabl. powl., 2+1
mg 28 tabl. 5909990329717 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

21,70 26,79 13,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,04

1025 Estradiolum +
Norethisteronum

Systen Conti, system
transdermalny, 3,2 mg (50
mcg estradiolu/24h) +11,2
mg (170 mcg noretysteronu

octanu/24h)

8 szt. (4 + 4) 5909990444717 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

36,72 47,08 43,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 16,95
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1026 Estradiolum +
Norethisteronum

Systen Sequi, system
transdermalny, 3,2 mg (50
mcg estradiolu/24h) oraz
3,2 mg +11,2 mg (50 mcg
estradiolu/24h+170 mcg

noretysteronu octanu/24h)

8 szt. (4 + 4) 5909990444816 2012-01-01 2 lata

68.1, Leki hormonalne do
podawania przezskórnego,
zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

32,94 43,04 43,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,91

1027 Estradiolum +
Norgestrelum

Cyclo Progynova, tabl.
powl., 22+0,5 mg 21 tabl. 5909990304219 2012-01-01 2 lata

68.2, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające estradiol lub
estradiol w skojarzeniu z

progestagenami

5,62 9,58 9,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,87

1028 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Levomine, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg 63 tabl. 5909990879465 2012-03-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

17,28 23,80 23,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,14

1029 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Microgynon 21, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg 21 tabl. 5909990060016 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

9,72 12,81 8,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,12

1030 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Microgynon 21, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg 63 tabl. 5909990060023 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

17,82 24,39 24,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,32

1031 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Microgynon 21, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909997010366 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

8,22 11,21 8,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,52

1032 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Microgynon 21, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg

63 tabl. (3 blist.po 21
szt.) 5909997010373 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

21,71 28,55 24,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,48

1033 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Microgynon 21, tabl.
drażowane, 0,03+0,15 mg 63 tabl. 5909997011875 2012-09-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

17,01 23,51 23,51
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,05

1034 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Rigevidon, tabl. powl.,
0,03+0,15 mg 21 tabl. 5909990873319 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

8,63 11,64 8,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,95

1035 Ethinylestradiolum +
Levonorgestrelum

Stediril 30, tabl. drażowane,
0,03+0,15 mg 21 tabl. 5909990072514 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

5,72 8,53 8,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,84

1036 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990244911

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
157.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
etosuksymid

31,72 41,54 41,54 Padaczka
Padaczka z napadami
nieświadomości dla

dzieci do 3 roku życia
ryczałt 3,20

1037 Everolimusum Certican, tabl. , 0,5 mg 60 tabl. 5909990211357

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
853,20 948,25 943,50

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 7,95
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1038 Everolimusum Certican, tabl. , 0,25 mg 60 tabl. 5909990211654

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
426,58 480,35 471,75

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 11,80

1039 Everolimusum Certican, tabl. , 0,75 mg 60 tabl. 5909990211845

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
1 280,03 1 415,25 1 415,25

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20

1040 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990812202 2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

108,00 128,39 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 28,89

1041 Exemestanum Symex, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990853090 2012-07-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

81,00 99,50 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 0,00

1042 Ezetimibum Ezetrol, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990221066 2012-01-01 2 lata
48.0, Leki hamujące wchłanianie

cholesterolu z przewodu
pokarmowego

122,67 146,33 146,33

Hipercholesterolemia
LDL-C powyżej 130

mg/dl utrzymująca się
pomimo terapii statynami

w przypadku: stanu po
zawale serca lub
rewaskularyzacji

wieńcowej (przezskórnej
lub kardiochirurgicznej),

stanu po
rewaskularyzacji
obwodowej lub

amputacji obwodowej z
powodu choroby
miażdżycowej,

hipercholesterolemii
rodzinnej

30% 43,90

1043 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990014729 2012-01-01 2 lata

1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
8,67 12,40 11,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,73

1044 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014736 2012-01-01 2 lata

1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
4,33 6,38 5,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,64

1045 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990014828 2012-01-01 2 lata

1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
15,87 21,98 21,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 6,40

1046 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014835 2012-01-01 2 lata

1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
8,43 12,14 11,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,47

1047 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 20 mg 20 tabl. 5909990273225 2012-01-01 2 lata
1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
2,40 3,74 3,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

1048 Famotidinum Ulfamid, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. 5909990286225 2012-01-01 2 lata
1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
3,89 6,41 6,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20
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1049 Felodipinum
Plendil, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 5
mg

28 tabl. 5909990344819 2012-01-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 23,22 27,05 7,49

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 21,81

1050 Felodipinum
Plendil, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

28 tabl. 5909990344918 2012-01-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 32,40 38,43 14,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 27,94

1051 Fenofibratum Apo-Feno 100, kaps., 100
mg 50 kaps. 5909990909315 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 7,44 13,25 13,25
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,98

1052 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps.,
200 mg 30 kaps. 5909990909414 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 15,80 22,83 22,83
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,85

1053 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 200
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990754496 2012-03-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 16,20 23,25 23,25
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,98

1054 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990754526 2012-05-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 21,60 30,17 30,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,05

1055 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990611065 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 24,73 33,52 33,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,06

1056 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 kaps. 5909990109814 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na
gospodarke lipidową - fibraty 8,42 14,30 14,30

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,29

1057 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990492114 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 16,85 23,94 23,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,18

1058 Fenofibratum Lipanthyl , kaps., 100 mg 50 kaps. 5909990258611 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na
gospodarke lipidową - fibraty 13,24 19,46 19,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,84

1059 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200
mg

30 kaps. (2 blist.po
15szt.) 5909990687947 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 22,96 30,48 28,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,85

1060 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267
mg

30 kaps. (2 blist.po
15szt.) 5909990492817 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 28,39 37,44 37,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,23

1061 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267
mg 30 kaps. 5909997069852 2012-07-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 28,29 37,33 37,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,20

1062 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215, tabl.
powl., 215 mg 30 tabl. 5909990431342 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 28,62 37,68 37,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,47

1063 Fenofibratum Lipanthyl Supra160, tabl.
powl., 160 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903917 2012-01-01 2 lata 47.0, Leki wpływajace na

gospodarke lipidową - fibraty 23,14 30,68 28,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,05

1064 Fenoterolum
Berotec N 100, aerozol

inhalacyjny, roztwór, 100
µg/dawkę

200 daw. (10 ml) 5909990376414 2012-01-01 2 lata
197.1, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o krótkim
działaniu

12,20 17,16 17,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,56
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1065 Fenoterolum Fenoterol GSK, tabl. , 5 mg 100 tabl. (pojem.) 5909990148318 2012-01-01 2 lata

61.0, Leki ginekologiczne o
działaniu

sympatykomimetycznym -
hamujace skórcze macicy -

fenoterol

12,87 18,02 18,02
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1066 Fenoterolum + Ipratropii
bromidum

Berodual, roztwór do
nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml (but.) 5909990101917 2012-01-01 2 lata

201.1, Wziewne leki
antycholinergiczne o krótkim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe i złożone z

lekami beta-2-adrenergicznymi o
krótkim działaniu

15,66 20,29 12,90
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 10,59

1067 Fentanylum Dolforin , system
transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990674961 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

43,20 54,59 45,41

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 12,38

1068 Fentanylum Dolforin , system
transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990674992 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

75,60 93,21 90,81

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 5,60

1069 Fentanylum Dolforin , system
transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990675074 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

102,03 123,53 123,53

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1070 Fentanylum Dolforin , system
transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990675081 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

126,37 151,53 151,53

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1071 Fentanylum Durogesic, system
transdermalny, 12,5 µg/h 5 szt. 5909990053605 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

21,60 28,52 22,70

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 9,02

1072 Fentanylum Durogesic, system
transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990765416 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

41,04 52,28 45,41

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 10,07
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1073 Fentanylum Durogesic, system
transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990765515 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

77,76 95,52 90,81

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 7,91

1074 Fentanylum Durogesic, system
transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990765614 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

116,64 139,17 136,22

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 6,15

1075 Fentanylum Durogesic, system
transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990765713 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

155,52 182,72 181,63

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 4,29

1076 Fentanylum Effentora, tabl.
podpoliczkowe, 100 mcg

4 tabl.
(blist.PVC/Alu/PA/PVC) 5909990643004 2012-01-01 2 lata

152.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podpoliczkowego

102,60 123,77 123,77

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20

1077 Fentanylum Effentora, tabl.
podpoliczkowe, 200 mcg

4 tabl.
(blist.PVC/Alu/PA/PVC) 5909990643028 2012-01-01 2 lata

152.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podpoliczkowego

102,60 123,77 123,77

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20
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1078 Fentanylum Effentora, tabl.
podpoliczkowe, 400 mcg

4 tabl.
(blist.PVC/Alu/PA/PVC) 5909990643042 2012-01-01 2 lata

152.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podpoliczkowego

102,60 123,77 123,77

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20

1079 Fentanylum Effentora, tabl.
podpoliczkowe, 600 mcg

4 tabl.
(blist.PVC/Alu/PA/PVC) 5909990643066 2012-01-01 2 lata

152.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podpoliczkowego

102,60 123,77 123,77

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20

1080 Fentanylum Effentora, tabl.
podpoliczkowe, 800 mcg

4 tabl.
(blist.PVC/Alu/PA/PVC) 5909990643080 2012-01-01 2 lata

152.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania podpoliczkowego

102,60 123,77 123,77

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20

1081 Fentanylum Fenta MX 100, system
transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 5909990054695 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

139,89 165,99 165,99

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1082 Fentanylum Fenta MX 25, system
transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 5909990054589 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

43,44 54,85 45,41

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 12,64
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1083 Fentanylum Fenta MX 50, system
transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 5909990054626 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

81,04 99,03 90,81

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 11,42

1084 Fentanylum Fenta MX 75, system
transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 5909990054664 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

104,80 126,50 126,50

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1085 Fentanylum
Fentanyl Actavis 100 µg/h,
system transdermalny, 100

µg/h
5 szt. 5909990000098 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

147,87 174,54 174,54

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1086 Fentanylum
Fentanyl Actavis 25 µg/h,
system transdermalny, 25

µg/h
5 szt. 5909990000036 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

40,42 51,62 45,41

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 9,41

1087 Fentanylum
Fentanyl Actavis 50 µg/h,
system transdermalny, 50

µg/h
5 szt. 5909990000050 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

77,76 95,52 90,81

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 7,91

1088 Fentanylum
Fentanyl Actavis 75 µg/h,
system transdermalny, 75

µg/h
5 szt. 5909990000081 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

108,93 130,93 130,93

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła; Nowotwory

złośliwe;
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20
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1089 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa,
roztwór, 0,05 mg/dawkę 1,8 ml (10 daw.) 5909990699643 2012-01-01 2 lata

152.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do

stosowania donosowego
237,60 273,09 263,34

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 12,95

1090 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa,
roztwór, 0,1 mg/dawkę 2,9 ml (20 daw.) 5909990699735 2012-01-01 2 lata

152.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do

stosowania donosowego
540,00 604,75 598,49

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 9,46

1091 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa,
roztwór, 0,2 mg/dawkę 5 ml (40 daw.) 5909990699889 2012-01-01 2 lata

152.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do

stosowania donosowego
1 080,00 1 196,99 1 196,99

Ból przebijający u
dorosłych pacjentów z
chorobą nowotworową,

którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu
nowotworowego

poddawani są opioidowej
terapii podtrzymującej, a

u których istnieją
udokumentowane

przeciwwskazania do
stosowania innych

krótkotrwale
działajacych opioidów

lub stwierdzono
nieskuteczność tych

leków

ryczałt 3,20

1092 Fentanylum Matrifen 100, system
transdermalny, 100 µg/h 5 sasz. 5909990043330 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

149,04 175,79 175,79

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1093 Fentanylum Matrifen 12 , system
transdermalny, 12 µg/h 5 sasz. 5909990043163 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

21,60 28,52 22,70

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 9,02
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1094 Fentanylum Matrifen 25, system
transdermalny, 25 µg/h 5 sasz. 5909990043279 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

43,20 54,59 45,41

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 12,38

1095 Fentanylum Matrifen 50, system
transdermalny, 50 µg/h 5 sasz. 5909990043385 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

75,60 93,21 90,81

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 5,60

1096 Fentanylum Matrifen 75, system
transdermalny, 75 µg/h 5 sasz. 5909990043224 2012-01-01 2 lata

152.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - postacie do
stosowania przezskórnego

108,00 129,92 129,92

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1097 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 300 mcg/ml 5 fiol.a 1 ml 5909990312214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

607,50 680,49 680,49
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

1098 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 600 mcg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

121,50 145,69 145,69
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20
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1099 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 960 mcg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830619

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

194,40 226,25 226,25
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

1100 Filgrastimum
Nivestim, roztwór do

wstrzykiwań lub infuzji, 30
mln j./0,5ml

5 amp.-strz. po 0,5ml 5909990904778 2012-09-01 2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

621,00 694,93 694,93
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,20

1101 Filgrastimum
Nivestim, roztwór do

wstrzykiwań lub infuzji, 48
mln j./0,5ml

5 amp.-strz. po 0,5ml 5909990904808 2012-09-01 2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

1 026,00 1 139,05 1 139,05
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

ryczałt 3,20

1102 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 30

mln j.m./0,5ml
1 amp.-strz z osłoną
zabezpieczającą iglę 5909990739387

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

130,13 154,93 154,93
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

1103 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 48

mln j.m./0,8ml
1 amp.-strz z osłoną
zabezpieczającą iglę 5909990739448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

214,79 248,08 248,08
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20
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1104 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 60
mln. j/ml

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990687763

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

127,44 152,04 152,04
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

1105 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 96
mln. j/ml

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990687800

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

215,27 248,59 248,08
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,71

1106 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990055470 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
23,76 31,91 31,91 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1107 Finasteridum Androster, tabletki
powlekane, 5 mg 90 tabl. 5909990906154 2012-09-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
70,20 87,59 87,59 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

1108 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990067770 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
23,98 32,15 32,15 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1109 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909990067787 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
88,19 107,29 107,29 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 10,67

1110 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990048670 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
24,84 33,07 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1111 Finasteridum Finagen, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990692781 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
22,68 30,49 30,49 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1112 Finasteridum Finamef, Finasteryd Mepha,
tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990049929 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
30,10 38,69 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 8,82

1113 Finasteridum Finamef, Finasteryd Teva,
tabl. powl., 5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990713127 2012-03-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
23,76 31,91 31,91 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20
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1114 Finasteridum Finamef, Finasteryd Teva,
tabl. powl., 5 mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990713141 2012-03-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
71,28 88,74 88,74 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

1115 Finasteridum Finanorm, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990670130 2012-01-01 2 lata
77.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
31,32 40,00 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 10,13

1116 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990082391 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
30,24 38,84 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 8,97

1117 Finasteridum Finaride, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991069315 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
21,60 29,60 29,60 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1118 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. (6 blist.po 15
szt.) 5909990811045 2012-05-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
74,52 92,21 92,21 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

1119 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991151218 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
25,81 34,10 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 4,23

1120 Finasteridum Finasterid Stada, tabl.
powl., 5 mg 30 tabl. 5909990055098 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
22,68 30,75 30,75 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1121 Finasteridum Finpros 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990017973 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
21,59 29,59 29,59 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1122 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990050895 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
25,90 33,93 30,87 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 6,26

1123 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990017997 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
24,84 33,07 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1124 Finasteridum Lifin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990586158 2012-01-01 2 lata
77.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
42,98 52,21 30,87 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 24,54

1125 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990077267 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
34,56 43,47 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 13,60

1126 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. (6 blist.po 15
szt.) 5909990077274 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
77,76 95,68 95,68 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

1127 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990362110 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
28,36 36,57 30,87 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 8,90

1128 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990074105 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
21,39 29,37 29,37 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

1129 Finasteridum Ulgafen, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990057870 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
25,92 34,22 33,07 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 4,35
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1130 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991053710 2012-01-01 2 lata

77.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - inhibitory 5-alfa

reduktazy
23,76 31,64 30,87 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,97

1131 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 kaps. 5909990490516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

10,58 14,86 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,68

1132 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 kaps. 5909990490523

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

21,60 28,68 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,32

1133 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 kaps. 5909990490615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

4,32 6,38 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 3,73

1134 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100
mg 7 kaps. (blist.) 5909990662371

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

22,14 29,26 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,90

1135 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

91,80 110,81 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 61,36
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1136 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909991097219

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86

1137 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 150 mg 1 tabl. (blist.) 5909990017874

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

3,87 5,89 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 3,24

1138 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 150 mg 3 tabl. (blist.) 5909990017881

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

11,62 16,56 15,89
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,62

1139 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

73,44 91,17 91,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 45,59

1140 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86
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1141 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 50 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990859610

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

21,98 29,09 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,73

1142 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 50 mg 7 tabl. (blist.) 5909990859672

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,18 13,36 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,18

1143 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 100 mg 7 tabl. (blist.) 5909990859719

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

23,61 30,83 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,47

1144 Fluconazolum Flucorta, syrop, 50 mg/10
ml 150 ml 5909990773862

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86

1145 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 kaps. 5909990356010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

24,08 31,33 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,97
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1146 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 kaps. 5909990356119

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

26,67 34,11 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 21,75

1147 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 kaps. 5909990356126

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

80,72 98,95 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 49,50

1148 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 kaps. (blist.) 5909990652273

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,56 13,77 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,59

1149 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml 5909990841707

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

24,84 33,07 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 16,54

1150 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 kaps. (blist.) 5909991034115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

4,58 6,66 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 4,01
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1151 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

38,20 49,45 49,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 24,73

1152 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 kaps. (blist.) 5909990642533

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

23,61 30,83 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,47

1153 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 kaps. (blist.) 5909990980512

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,89 14,13 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,95

1154 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 kaps. (blist.) 5909990980611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

90,72 109,66 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 60,21

1155 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 kaps. (blist.) 5909991118914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

36,72 47,88 47,88
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 23,94

1156 Fludrocortisonum Cortineff, tabl. , 100 µg
[mikrogram] 20 tabl. 5909990170319 2012-01-01 2 lata

80.0, Kortykosteroidy do
stosowania ogólnego -
mineralokortykoidy -

fludrokortyzon
3,89 5,82 5,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20
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1157 Fludrocortisonum Cortineff ophtalm. 0,1%,
Maść do oczu, 1 mg/g 3 g 5909990104918 2012-01-01 2 lata

209.0, Korykosteroidy do
stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone
4,38 5,96 4,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,71

1158 Fluorouracilum
Fluorouracil 1000 medac,

roztwór do wstrzykiwań, 50
mg/ml

1 fiol. po 20 ml 5909990477913 2012-01-01 2 lata

122.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - fluorouracyl do
stosowania pozajelitowego

14,57 20,21 20,21 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1159 Fluorouracilum
Fluorouracil 500 medac,

roztwór do wstrzykiwań, 50
mg/ml

1 fiol. po 10 ml 5909990477814 2012-01-01 2 lata

122.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - fluorouracyl do
stosowania pozajelitowego

7,56 10,93 10,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,82

1160 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991065515 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
14,02 18,87 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 8,45

1161 Fluoxetinum Bioxetin, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990372317 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
22,52 27,96 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 17,54

1162 Fluoxetinum Deprexetin, kaps., 20 mg 30 kaps. 5909990747610 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
23,22 28,72 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 18,30

1163 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps.
twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990776955 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
12,53 17,13 13,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 7,41

1164 Fluoxetinum
Fluoxetin Polpharma,

Fluoxetin, kaps. twarde, 20
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990770311 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
15,44 20,39 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 9,97

1165 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990742509 2012-05-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
10,37 14,97 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 4,55

1166 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374311 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
13,63 16,86 7,44 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 11,65

1167 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 10 blist. po 10szt. 5909990374328 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
40,65 48,95 24,79 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 31,60

1168 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374410 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
19,56 24,80 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 14,38

1169 Fluoxetinum Seronil, kaps. twarde, 20
mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990374427 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
56,56 68,95 49,58 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 34,24

1170 Flupentixolum Fluanxol, tabl. drażowane,
0,5 mg 50 draż. (pojem.) 5909990127016 2012-01-01 2 lata

179.1, Leki przeciwpsychotyczne
- flupentyksol do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

11,01 13,96 6,84 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe ryczałt 10,32

1171 Flupentixolum Fluanxol, tabl. drażowane, 3
mg 50 draż. 5909990127115 2012-01-01 2 lata

179.1, Leki przeciwpsychotyczne
- flupentyksol do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

31,32 41,04 41,04 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe ryczałt 3,20

1172 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do
wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.a 1 ml 5909990127214 2012-01-01 2 lata

179.2, Leki przeciwpsychotyczne
- flupentyksol do podawania

pozajelitowego
10,56 15,06 15,06 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe ryczałt 3,20

1173 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl.,
250 mg 30 tabl. 5909990941612 2012-01-01 2 lata

131.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyandrogeny o budowie
niesteroidowej

17,50 23,97 21,90 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,07
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1174 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl.,
250 mg 90 tabl. 5909990941629 2012-01-01 2 lata

131.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyandrogeny o budowie
niesteroidowej

52,77 66,57 65,71 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,86

1175 Flutamidum Flutamid EGIS, tabl. , 250
mg

100 tabl. (5 blist.po 20
szt.) 5909990139217 2012-01-01 2 lata

131.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyandrogeny o budowie
niesteroidowej

58,21 73,01 73,01 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1176 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide 125, aerozol
wziewny, zawiesina,

125+25  µg
1 szt. (120 daw.) 5909990907014 2012-01-01 2 lata

199.2, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w średnich

dawkach

101,65 122,08 105,65
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 19,63

1177 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide 250, aerozol
wziewny, zawiesina,

250+25  µg
1 szt. (120 daw.) 5909990907113 2012-01-01 2 lata

199.3, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w wysokich

dawkach

155,15 182,29 172,00
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 13,49

1178 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide 50, aerozol
wziewny, zawiesina, 50+25

µg
1 poj.a 120 daw. 5909990906918 2012-01-01 2 lata

199.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złożone z
kortykosteroidami w niskich

dawkach

78,00 96,14 96,14
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1179 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide Dysk 100, proszek
do inhalacji, 100+50  µg 1 szt. (60 daw.) 5909990832422 2012-01-01 2 lata

199.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złożone z
kortykosteroidami w niskich

dawkach

85,60 104,27 96,14
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 11,33

1180 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide Dysk 250, proszek
do inhalacji, 250+50  µg 1 szt. (60 daw.) 5909990832521 2012-01-01 2 lata

199.2, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w średnich

dawkach

108,82 129,75 105,65
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 27,30

1181 Fluticasoni propionas +
Salmeterolum

Seretide Dysk 500, proszek
do inhalacji, 500+50  µg 1 szt. (60 daw.) 5909990832620 2012-01-01 2 lata

199.3, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty złozone z
kortykosteroidami w wysokich

dawkach

145,52 172,00 172,00
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1182 Fluticasonum Cutivate, krem, 0,5 mg/g 15 g 5909990365012 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,64 10,84 5,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,13

1183 Fluticasonum Cutivate, maść, 0,05 mg/g 15 g 5909990365111 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,64 10,84 5,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,13

1184 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa,
zawiesina, 50 µg/daw. 1 poj.a 120 daw. 5909990570720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 17,82 21,50 8,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 17,20

1185 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa,
zawiesina, 50 µg/daw. 1 op.a 120 daw. (10 ml) 5909990294817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 22,14 26,12 8,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 21,82

1186 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do
nosa, zawiesina , 400  µg 28 poj. 5909990933822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 44,82 51,86 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 43,84

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1187 Fluticasonum
Flixotide, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 50
µg

120 daw. (1 poj.) 5909990851317 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
34,14 40,36 14,28

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 29,28

1188 Fluticasonum
Flixotide, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 125
µg

60 daw. (1 poj.) 5909990851416 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
35,56 42,47 17,85

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 27,82

1189 Fluticasonum
Flixotide, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 125
µg

120 daw. (1 poj.) 5909990851423 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
76,68 88,93 35,69

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 56,44

1190 Fluticasonum
Flixotide, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 250
µg

60 daw. (1 poj.) 5909990851515 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,82 73,03 35,69

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 40,54

1191 Fluticasonum
Flixotide, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 250
µg

120 daw. (1 poj.) 5909990851522 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
113,92 132,23 71,38

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 66,18

1192 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do
nebulizacji, 500 µg/2ml 10 poj.a 2 ml 5909990956517 2012-01-01 2 lata

200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

30,24 39,19 34,03
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 8,36

1193 Fluticasonum
Flixotide, zawiesina do

inhalacji z nebulizatorem, 2
mg/2ml

10 poj.a 2 ml 5909990956616 2012-01-01 2 lata
200.4, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
wysokich dawkach

73,44 90,94 90,94
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1194 Fluticasonum Flixotide, zawiesina do
nebulizacji, 500 µg/2ml 10 poj. ( 5 blist.po2) 5909997012186 2012-03-01 2 lata

200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

30,23 39,18 34,03
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 8,35

1195 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do
inhalacji, 50  µg 1 poj.a 60 daw. 5909990484522 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
21,60 25,36 7,14

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 21,42

1196 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do
inhalacji, 100  µg 1 poj.a 60 daw. 5909990484621 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
35,64 41,97 14,28

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 30,89

1197 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do
inhalacji, 250  µg 1 poj.a 60 daw. 5909990484720 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
67,00 78,57 35,69

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 46,08

1198 Fluticasonum Flixotide Dysk, proszek do
inhalacji, 500  µg 1 poj.a 60 daw. 5909990484829 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
111,20 129,33 71,38

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 63,28

1199 Fluticasonum Flutixon, proszek do
inhalacji w kaps., 125 µg 60 kaps. (60 daw.) 5909990785858 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
33,26 42,47 35,69

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,98

1200 Fluticasonum Flutixon, proszek do
inhalacji w kaps., 250 µg 60 kaps. (60 daw.) 5909990785889 2012-01-01 2 lata

200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,41 76,05 71,38

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 10,00

1201 Fluvastatinum Lescol, kaps., 20 mg 28 kaps. 5909990360314 2012-01-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

25,92 29,56 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 25,40

1202 Fluvastatinum Lescol, tabl. powl., 40 mg 28 kaps. 5909990360413 2012-01-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

36,72 42,53 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 34,19
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1203 Fluvastatinum Lescol XL, tabl. o przedł.
uwalnianiu, 80 mg 28 tabl. 5909990504244 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
48,60 57,16 23,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 40,49

1204 Fluvastatinum
Lescol XL, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
80 mg

28 tabl. 5909990887217 2012-01-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

52,92 61,78 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 45,11

1205 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 tabl. 5909990347728 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
49,73 57,08 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 46,66

1206 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909990347827 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
49,73 57,08 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 46,66

1207 Formoterolum Atimos, aerozol wziewny,
roztwór, 12 mcg 1 poj.a 120 daw. 5909990620777 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
101,65 122,47 122,47

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,40

1208 Formoterolum
Diffumax Easyhaler,

proszek do inhalacji, 12
mcg

1 poj. (120 daw.) (+
op.ochr.) 5909990337446 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
102,60 123,48 123,40

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,48

1209 Formoterolum Foradil, proszek do
inhalacji w kaps., 12 mcg 60 kaps. 5909990792924 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
58,21 71,98 61,70

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 13,48

1210 Formoterolum
Foramed, proszek do

inhalacji w kaps. twardych,
12 mcg

60 kaps. (+ inh.) 5909991109523 2012-05-01 2 lata
198.0, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o długim działaniu
- produkty jednoskładnikowe

48,60 61,70 61,70
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1211 Formoterolum
Forastmin, proszek do

inhalacji w kaps. twardych,
12 mcg

60 kaps. (+ inh.) 5909990614400 2012-01-01 2 lata
198.0, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o długim działaniu
- produkty jednoskładnikowe

48,60 61,70 61,70
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1212 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek
do inhalacji, 4,5 mcg/dawkę 1 szt. (60 daw.) 5909990445219 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
32,83 41,53 30,85

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 13,88

1213 Formoterolum Oxis Turbuhaler, proszek
do inhalacji, 9 mcg/dawkę 1 szt. (60 daw.) 5909990445318 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
41,90 54,53 54,53

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1214 Formoterolum Oxodil, proszek do inhalacji
w kaps., 12 mcg

60 kaps. (6 blist.po 10
szt.) 5909991083625 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
48,60 61,70 61,70

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1215 Formoterolum
Oxodil PPH, proszek do

inhalacji w kaps. twardych,
12 mcg

60 kaps. (+ inh.) 5909990849000 2012-05-01 2 lata
198.0, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o długim działaniu
- produkty jednoskładnikowe

48,60 61,70 61,70
Astma; Przewlekła

obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

1216 Formoterolum Zafiron, proszek w kaps., 12
mcg 60 kaps. 5909990975914 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
50,49 63,72 61,70

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 5,22

1217 Furaginum Furaginum Teva, tabl. , 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990988235 2012-01-01 2 lata

108.0, Chemioterapeutyki do
stosowania doustnego - pochodne

nitrofuranowe
4,95 7,39 7,39

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 3,70
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1218 Furosemidum Furosemidum Polfarmex,
tabl. , 40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990223794

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 2,46 3,69 3,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Postępowanie
wspomagające przy

objawowych przerzutach
w ośrodkowym układzie

nerwowym; Leczenie
nadciśnienia tętniczego i
niewydolności serca u

dzieci

ryczałt 3,20

1219 Furosemidum
Furosemidum

Polpharma,Furosemidum,
tabl. , 40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990135028

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 2,46 3,69 3,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Postępowanie
wspomagające przy

objawowych przerzutach
w ośrodkowym układzie

nerwowym; Leczenie
nadciśnienia tętniczego i
niewydolności serca u

dzieci

ryczałt 3,20

1220 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990714322

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

23,76 29,72 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 16,05

1221 Gabapentinum Gabagamma 300, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990714452

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

70,20 83,81 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 36,40

1222 Gabapentinum Gabagamma 400, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990714605

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

86,40 102,54 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 38,26

1223 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl.
powl., 600 mg 100 tabl. 5909990338542

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

82,30 100,75 100,75 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56

1224 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl.
powl., 800 mg 100 tabl. 5909990338658

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

113,39 135,42 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 5,20

1225 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990339495

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,60 27,41 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,74

1226 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990339600

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

53,62 67,46 67,46 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20
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1227 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990339709

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

39,17 50,61 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1228 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 100
mg 100 kaps. 5909990676088

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,60 27,41 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,74

1229 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 300
mg 100 kaps. 5909990676170

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

64,80 78,03 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 30,62

1230 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 400
mg 100 kaps. 5909990676248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

83,16 99,07 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 34,79

1231 Gabapentinum Gabatem, tabl. powl., 600
mg 100 tabl. 5909990768035

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

81,00 99,36 99,36 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56

1232 Gabapentinum Gabatem, tabl. powl., 800
mg 100 tabl. 5909990768059

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

108,00 129,65 129,65 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 4,74

1233 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde,
100 mg 100 kaps. 5909990651535

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,38 27,18 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,51

1234 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde,
300 mg 100 kaps. 5909990651566

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

39,10 50,53 50,53 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1235 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990651603

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

52,92 66,71 66,71 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20
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1236 Gabapentinum Neuran 600, tabl. powl.,
600 mg 100 tabl. 5909990055081

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

81,00 99,36 99,36 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56

1237 Gabapentinum Neuran 800, tabl. powl.,
800 mg 100 tabl. (blist.) 5909990651696

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

113,40 135,43 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 5,21

1238 Gabapentinum Neurontin 100, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990769216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

42,37 49,63 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 35,96

1239 Gabapentinum Neurontin 300, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990769315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

89,24 104,19 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 56,78

1240 Gabapentinum Neurontin 400, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990769414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

119,88 138,36 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 74,08

1241 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl.,
600 mg 100 tabl. 5909991017422

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

147,84 170,88 101,22 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 73,22

1242 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl.,
800 mg 100 tabl. 5909991017521

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

141,50 165,49 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 35,27

1243 Gabapentinum Symleptic, tabl. powl., 600
mg 100 tabl. 5909990678747

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

90,48 109,50 101,22 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 11,84

1244 Gabapentinum Symleptic, tabl. powl., 800
mg 100 tabl. 5909990678792

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

126,24 149,16 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 18,94
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1245 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
100 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685554

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

26,00 32,12 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 18,45

1246 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
300 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685561

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

63,72 76,87 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 29,46

1247 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
400 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685660

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

97,84 114,78 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 50,50

1248 Gentamicinum
Gentamicin KRKA, roztwór
do wstrzykiwań i infuzji, 40

mg/ml
10 amp.a 1 ml 5909990095711 2012-01-01 2 lata

103.2, Antybiotyki
aminoglikozydowe do

stosowania pozajelitowego -
gentamycyna

4,81 6,40 4,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,26

1249 Gentamicinum
Gentamicin KRKA, roztwór
do wstrzykiwań i infuzji, 40

mg/ml
10 amp.a 2 ml 5909990095728 2012-01-01 2 lata

103.2, Antybiotyki
aminoglikozydowe do

stosowania pozajelitowego -
gentamycyna

5,80 8,57 8,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,29

1250 Gentamicinum
Gentamicin WZF 0,3%,

krople do oczu, roztwór, 3
mg/ml

5 ml 5909990092413 2012-01-01 2 lata
208.0, Antybiotyki

aminoglikozydowe do
stosowania do oczu

2,07 3,10 3,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 1,55

1251 Gliclazidum Diabrezide, tabl. , 80 mg 40 tabl. 5909990359912 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

11,02 13,79 6,47 Cukrzyca ryczałt 10,52

1252 Gliclazidum
Diaprel MR, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 30 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990443017 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
27,00 31,63 9,71 Cukrzyca ryczałt 25,12

1253 Gliclazidum
Diaprel MR, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 60 mg

30 tabl. 5909990774746 2012-07-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

21,60 25,85 9,71 Cukrzyca ryczałt 19,34

1254 Gliclazidum Diazidan, tabl. powl., 80 mg 60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990911127 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
14,58 18,34 9,71 Cukrzyca ryczałt 11,83

1255 Gliclazidum
Gliclada, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 30 mg

60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990647224 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

19,12 23,20 9,71 Cukrzyca ryczałt 16,69

1256 Gliclazidum
Gliclada, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 30 mg

90 tabl. (6 blist.po 15
szt.) 5909990647231 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
22,39 27,71 14,57 Cukrzyca ryczałt 17,94

1257 Glimepiridum Amaryl 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990744817 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

4,61 6,42 4,86 Cukrzyca ryczałt 4,76

1258 Glimepiridum Amaryl 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990744916 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

8,08 11,39 9,71 Cukrzyca ryczałt 4,88

1259 Glimepiridum Amaryl 3, tabl. , 3 mg 30 tabl. 5909990745012 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

13,74 18,44 14,57 Cukrzyca ryczałt 8,67

1260 Glimepiridum AMARYL 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997070414 2012-03-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

13,86 19,32 19,32 Cukrzyca ryczałt 6,40
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1261 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990745111 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

13,96 19,42 19,42 Cukrzyca ryczałt 6,40

1262 Glimepiridum Amaryl 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909997076775 2012-07-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

13,94 19,40 19,40 Cukrzyca ryczałt 6,40

1263 Glimepiridum Avaron, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990674893 2012-03-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
13,93 19,40 19,40 Cukrzyca ryczałt 6,40

1264 Glimepiridum Avaron, tabl. , 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990674909 2012-03-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
10,15 14,60 14,57 Cukrzyca ryczałt 4,83

1265 Glimepiridum Avaron, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990674947 2012-03-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
6,75 9,97 9,71 Cukrzyca ryczałt 3,46

1266 Glimepiridum Avaron, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990674954 2012-03-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,35 5,07 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,41

1267 Glimepiridum Avaron, tabl. , 1 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991090715 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,97 5,75 4,86 Cukrzyca ryczałt 4,09

1268 Glimepiridum Avaron, tabl. , 2 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991090814 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
8,09 11,40 9,71 Cukrzyca ryczałt 4,89

1269 Glimepiridum Avaron, tabl. , 3 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991090913 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
12,32 16,92 14,57 Cukrzyca ryczałt 7,15

1270 Glimepiridum Avaron, tabl. , 4 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991091019 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
16,72 22,37 19,42 Cukrzyca ryczałt 9,35

1271 Glimepiridum Diaril, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990566082 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
4,89 6,72 4,86 Cukrzyca ryczałt 5,06

1272 Glimepiridum Diaril, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990566105 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
8,91 12,27 9,71 Cukrzyca ryczałt 5,76

1273 Glimepiridum Diaril, tabl. , 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990566129 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
12,74 17,37 14,57 Cukrzyca ryczałt 7,60

1274 Glimepiridum Diaril, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990566143 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
16,56 22,21 19,42 Cukrzyca ryczałt 9,19

1275 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991097615 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,97 5,75 4,86 Cukrzyca ryczałt 4,09

1276 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991097516 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
8,09 11,40 9,71 Cukrzyca ryczałt 4,89

1277 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991097417 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
11,88 16,45 14,57 Cukrzyca ryczałt 6,68

1278 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991097318 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
13,96 19,42 19,42 Cukrzyca ryczałt 6,40

1279 Glimepiridum Glidiamid, tabl. powl., 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990430536 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,56 5,30 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,64

1280 Glimepiridum Glidiamid, tabl. powl., 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990430543 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
7,88 11,18 9,71 Cukrzyca ryczałt 4,67
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1281 Glimepiridum Glidiamid, tabl. powl., 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990430550 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
12,20 16,79 14,57 Cukrzyca ryczałt 7,02

1282 Glimepiridum Glidiamid, tabl. powl., 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990430567 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
16,20 21,82 19,42 Cukrzyca ryczałt 8,80

1283 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337453 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,40 5,13 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,47

1284 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337521 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
7,51 10,78 9,71 Cukrzyca ryczałt 4,27

1285 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338078 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
11,56 16,11 14,57 Cukrzyca ryczałt 6,34

1286 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338146 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
15,93 21,54 19,42 Cukrzyca ryczałt 8,52

1287 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338207 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
23,87 31,40 29,13 Cukrzyca ryczałt 11,87

1288 Glimepiridum Glipid, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990420179 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,52 5,26 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,60

1289 Glimepiridum Glipid, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990420186 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
5,79 8,94 8,94 Cukrzyca ryczałt 3,20

1290 Glimepiridum Glipid, tabl. , 3 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990420193 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
7,78 12,06 12,06 Cukrzyca ryczałt 4,80

1291 Glimepiridum Glipid, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990420209 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
13,15 18,56 18,56 Cukrzyca ryczałt 6,40

1292 Glimepiridum Glitoprel, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990085903 2012-03-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

3,13 4,84 4,84 Cukrzyca ryczałt 3,20

1293 Glimepiridum Glitoprel, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990085927 2012-03-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

6,43 9,62 9,62 Cukrzyca ryczałt 3,20

1294 Glimepiridum Glitoprel, tabl. , 3 mg 30 tabl. 5909990085934 2012-03-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

9,67 14,09 14,09 Cukrzyca ryczałt 4,80

1295 Glimepiridum Glitoprel, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990085941 2012-03-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

12,91 18,30 18,30 Cukrzyca ryczałt 6,40

1296 Glimepiridum Pemidal, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990570553 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

3,46 5,19 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,53

1297 Glimepiridum Pemidal, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990570577 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

6,91 10,13 9,71 Cukrzyca ryczałt 3,62

1298 Glimepiridum Pemidal, tabl. , 3 mg 30 tabl. 5909990570591 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

10,37 14,84 14,57 Cukrzyca ryczałt 5,07

1299 Glimepiridum Pemidal, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990570614 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

13,82 19,27 19,27 Cukrzyca ryczałt 6,40

1300 Glimepiridum Symglic, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570348 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
3,21 4,92 4,86 Cukrzyca ryczałt 3,26
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1301 Glimepiridum Symglic, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570355 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
7,21 10,45 9,71 Cukrzyca ryczałt 3,94

1302 Glimepiridum Symglic, tabl. , 3  mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570362 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
11,24 15,77 14,57 Cukrzyca ryczałt 6,00

1303 Glimepiridum Symglic, tabl. , 6 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570379 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
22,14 29,56 29,13 Cukrzyca ryczałt 10,03

1304 Glimepiridum Symglic, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573196 2012-01-01 2 lata

16.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - pochodne

sulfonylomocznika
12,96 18,35 18,35 Cukrzyca ryczałt 6,40

1305 Glipizidum Glipizide BP, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990791712 2012-01-01 2 lata
16.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - pochodne
sulfonylomocznika

5,40 7,27 4,86 Cukrzyca ryczałt 5,61

1306 Glucagonum
GlucaGen 1 mg HypoKit,

proszek i rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 1 mg
1 fiol. (+1 rozp.) 5909990693313 2012-01-01 2 lata 85.0, Hormony trzuski -

glukagon 51,82 65,49 65,49 Cukrzyca ryczałt 3,20

1307 Glyceryli trinitras
Nitromint, aerozol
podjęzykowy, 0,4

mg/dawkę
11 g (200 daw.) 5909990156825 2012-01-01 2 lata

33.2, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany
- trójazotan glicerolu - produkty
o natychmiastowym działaniu

12,85 18,00 18,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,41

1308 Glyceryli trinitras
Sustonit, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
6,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990183036 2012-01-01 2 lata

33.1, Leki rozszerzające naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- trójazotan glicerolu - do
podawania doustnego

2,30 3,45 3,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,45

1309 Gonadotrophinum
chorionicum

Pregnyl, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 5000 j.m.

1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) 5909990713530 2012-01-01 2 lata
69.0, Hormony płciowe -
gonadotropiny i inne leki

stymulujace owulację
18,93 25,80 25,80

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,74

1310 Goserelinum Zoladex, implant
podskórny, 3,6 mg 1 amp.-strz. 5909990082315 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

270,00 308,67 301,98
Nowotwory złośliwe -
Rak piersi i rak trzonu
macicy, Nowotwory

złośliwe - Rak prostaty
ryczałt 9,89

1311 Goserelinum Zoladex LA, implant
podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 5909990783212 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

873,72 970,75 970,66 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 9,69

1312 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople
doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412 2012-01-01 2 lata

177.1, Leki przeciwpsychotyczne
- haloperydol do podawania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
2,28 3,42 3,42

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 1,03

1313 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople
doustne, roztwór, 2 mg/ml 10 ml 5909990239412 2012-01-01 2 lata

177.1, Leki przeciwpsychotyczne
- haloperydol do podawania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
2,28 3,42 3,42 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

1314 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 1
mg 40 tabl. (blist.) 5909990104017 2012-01-01 2 lata

177.2, Leki przeciwpsychotyczne
- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 4,92 1,66

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,76

1315 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 1
mg 40 tabl. (blist.) 5909990104017 2012-01-01 2 lata

177.2, Leki przeciwpsychotyczne
- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 4,92 1,66 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 3,26

1316 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990722617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
177.2, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 6,23 6,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

choroba Huntingtona 30% 1,87
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1317 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990722617

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
177.2, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 6,23 6,23 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe choroba Huntingtona bezpłatny 0,00

1318 Haloperidolum
Haloperidol WZF 0,2%,

krople doustne, roztwór, 2
mg/ml

10 ml 5909990969319 2012-01-01 2 lata
177.1, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
2,28 3,42 3,42

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 1,03

1319 Haloperidolum
Haloperidol WZF 0,2%,

krople doustne, roztwór, 2
mg/ml

10 ml 5909990969319 2012-01-01 2 lata
177.1, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
2,28 3,42 3,42 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

1320 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP,
krem, 0,01 g/1 g 15 g 5909990950317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
55.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o słabej i
średniej sile działania

1,77 2,65 2,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie skórnych
powikłań u chorych na

nowotwory
50% 1,33

1321 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na
skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
55.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o słabej i
średniej sile działania

4,62 5,94 3,53
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie skórnych
powikłań u chorych na

nowotwory
50% 4,18

1322
Hydrocortisonum +
Oxytetracyclinum +

Polymyxinum B

Atecortin, krople do oczu i
uszu, zawiesina ,

(5mg+10000 j.m.+ 15mg)
/ml  mg/ml, j.m./ml

5 ml 5909990124718 2012-01-01 2 lata
209.0, Korykosteroidy do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,97 7,42 7,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1323 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva,
kaps., 500 mg 100 kaps. 5909990836758 2012-03-01 2 lata

126.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne -
hydroksymocznik

64,58 80,51 80,51 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1324 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps.
twarde, 500 mg 100 kaps. 5909990944927 2012-01-01 2 lata

126.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne -
hydroksymocznik

86,12 103,56 80,51 Nowotwory złośliwe bezpłatny 23,05

1325 Ibuprofenum Ibuprofen AFL, tabl.
drażowane, 200 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990673988 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

4,48 6,92 6,92
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1326 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps.
miękkie, 200 mg 60 kaps. 5909990853540 2012-03-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

4,48 6,92 6,92
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1327 Ibuprofenum Ibuprofen Polfarmex, tabl.
powl., 200 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990830732 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,22 7,72 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,53

1328 Ibuprofenum Ibuprofen-Pabi, tabl.
drażowane, 200 mg

60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990132928 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,25 7,75 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,56
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1329 Imidaprilum Tanatril, tabl. , 5 miligramy 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991069810 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
14,96 16,79 2,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,79

1330 Imidaprilum Tanatril, tabl. , 10
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991069919 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
19,22 22,15 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 20,00

1331 Imidaprilum Tanatril, tabl. , 20
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991070014 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
32,94 38,11 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 33,37

1332 Indapamidum Apo-Indap, tabl. powl., 2,5
mg 30 tabl. 5909990988716

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 10,70 10,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,21

1333 Indapamidum
Diuresin SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

1,5 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990975815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 9,49 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,30

1334 Indapamidum Indap, kaps. twarde, 2,5 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991162917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,85 10,98 10,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,29

1335 Indapamidum
Indapamide SR, tabl. o

przedłuzonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl 5909990644933 2012-09-01 2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,89 8,73 8,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 2,62

1336 Indapamidum
Indapamide SR Arrow, tabl.
o przedłużonym uwalnianiu,

1,5 mg
30 tabl. 5909990223077 2012-07-01 2 lata 36.0, Leki moczopędne -

tiazydowe i sulfonamidowe 5,18 7,97 7,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,39

1337 Indapamidum
Indapamidum 123ratio

(Indapamidum Farmacom),
tabl. o przedłużonym
uwalnianiu, 1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990586806 2012-05-01 2 lata 36.0, Leki moczopędne -

tiazydowe i sulfonamidowe 5,40 8,21 8,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,46

1338 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990863013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,70 9,82 9,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,95

1339 Indapamidum
Indapen SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990665907

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,05 8,90 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,71

1340 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990223121

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,70 10,82 10,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,25

1341 Indapamidum Indipam SR, tabl. o przedł.
uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 5909990702534 2012-07-01 2 lata 36.0, Leki moczopędne -

tiazydowe i sulfonamidowe 5,38 8,19 8,19
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,46

1342 Indapamidum
Ipres long 1,5, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. 5909990012688

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 9,49 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,30
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1343 Indapamidum
Opamid, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990770182

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,43 9,31 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,12

1344 Indapamidum
Rawel SR, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. 5909990424801

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,97 9,90 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,71

1345 Indapamidum
Rawel SR, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

60 tabl. 5909990424849

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 13,93 19,00 17,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 6,62

1346 Indapamidum
Symapamid SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990734993

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,40 8,21 8,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,46

1347 Indapamidum
Tertensif SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

1,5 mg
30 tabl. (1 blist.po 30

szt.) 5909990738212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 11,88 15,15 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 8,96

1348 Insulini c. zinco
suspensio compositum

Insulinum Lente Wo-S Alto
Depuratum TZF, zawiesina
do wstrzykiwań, 80 j.m/ml

1 fiol.a 10 ml 5909990339815 2012-01-01 2 lata 14.2, Hormony trzuski - insuliny
zwierzęce 34,73 45,24 45,24 Cukrzyca ryczałt 3,20

1349 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Insuman Comb 25 ,
zawiesina do wstrzykiwań,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909990915613 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 85,68 104,51 99,41 Cukrzyca ryczałt 9,10

1350 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Mixtard 30 Penfill,
zawiesina do wstrzykiwań
we wkładzie , 100 j.m/ml

5 wkł.a 3 ml 5909990238323 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 90,94 110,14 99,41 Cukrzyca ryczałt 14,73

1351 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Mixtard 40 Penfill,
zawiesina do wstrzykiwań
we wkładzie , 100 j.m/ml

5 wkł.a 3 ml 5909990347124 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 90,94 110,14 99,41 Cukrzyca ryczałt 14,73

1352 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Mixtard 50 Penfill,
zawiesina do wstrzykiwań
we wkładzie , 100 j.m/ml

5 x 3 ml 5909990348121 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 90,94 110,14 99,41 Cukrzyca ryczałt 14,73

1353 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Polhumin Mix - 2,
zawiesina do wstrzykiwań,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909991022921 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1354 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Polhumin Mix - 3,
zawiesina do wstrzykiwań,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909991023027 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1355 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Polhumin Mix - 4,
zawiesina do wstrzykiwań,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909991023126 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1356 Insulini iniectio neutralis
+ Insulinum isophanum

Polhumin Mix - 5,
zawiesina do wstrzykiwań,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909991023324 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1357 Insulini injectio neutralis
Actrapid Penfill, roztwór do
wstrzykiwań we wkładzie ,

100 j.m/ml
5 wkł.a 3 ml 5909990237920 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 90,94 110,14 99,41 Cukrzyca ryczałt 14,73

1358 Insulini injectio neutralis
Insulinum Maxirapid Wo-S

Alto Depuratum TZF,
roztwór do wstrzykiwań, 80

j.m/ml
1 fiol. po 10 ml 5909990292219 2012-01-01 2 lata 14.2, Hormony trzuski - insuliny

zwierzęce 34,73 45,24 45,24 Cukrzyca ryczałt 3,20

1359 Insulini injectio neutralis
Insulinum Solutio Neutralis
Wo-S Alto Depuratum TZF,
roztwór do wstrzykiwań, 80

j.m/ml
1 fiol. po 10 ml 5909990292318 2012-01-01 2 lata 14.2, Hormony trzuski - insuliny

zwierzęce 34,73 45,24 45,24 Cukrzyca ryczałt 3,20
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1360 Insulini injectio neutralis Insuman Rapid , roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m/ml 5 wkł.a 3 ml 5909990914715 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 85,68 104,51 99,41 Cukrzyca ryczałt 9,10

1361 Insulinum aspartum
NovoMix 30 Penfill,

zawiesina do wstrzykiwań
we wkładzie , 100 j/ml

5 wkł.a 3 ml 5909990879915 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 117,77 138,84 99,41 Cukrzyca ryczałt 43,43

1362 Insulinum aspartum
NovoMix 50 Penfill,

zawiesina do wstrzykiwań
we wkładzie , 100 j/ml

5 wkł.po 3ml 5909990614981 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 117,77 138,84 99,41 Cukrzyca ryczałt 43,43

1363 Insulinum aspartum
NovoRapid Penfill, roztwór

do wstrzykiwań we
wkładzie , 100 j/ml

5 wkł.a 3 ml 5909990451814 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 117,77 138,84 99,41 Cukrzyca ryczałt 43,43

1364 Insulinum detemirum
Levemir, roztwór do

wstrzykiwań we wkładzie ,
100 j/ml

5 wkł.a 3ml (Penfil) 5909990005741 2012-07-01 2 lata 14.3, Hormony trzuski -
długodziałające analogi insulin 229,45 263,73 247,03

Cukrzyca typu I u
dorosłych, młodzieży i

dzieci w wieku od 2 lat i
powyżej

30% 90,81

1365 Insulinum glargine Lantus, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j/ml

5 wstrzykiwaczy
SoloStar po 3ml 5909990617555 2012-07-01 2 lata 14.3, Hormony trzuski -

długodziałające analogi insulin 213,84 247,03 247,03
Cukrzyca typu I u

dorosłych, młodzieży i
dzieci od 6 roku życia

30% 74,11

1366 Insulinum glargine Lantus, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j/ml

5 wkladów po 3ml (do
wstrzykiwaczy

OptiPen/ClickStar)
5909990895717 2012-07-01 2 lata 14.3, Hormony trzuski -

długodziałające analogi insulin 213,84 247,03 247,03
Cukrzyca typu I u

dorosłych, młodzieży i
dzieci od 6 roku życia

30% 74,11

1367 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł. a 3 ml OPTIPEN 5909990008575 2012-05-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 108,15 128,55 99,41 Cukrzyca ryczałt 33,14

1368 Insulinum glulisinum Apidra SoloStar, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m/ml 5 wstrz.a 3 ml 5909990617197 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 108,15 128,55 99,41 Cukrzyca ryczałt 33,14

1369 Insulinum humanum
Gensulin M30 (30/70),

zawiesina do wstrzykiwań,
100 j.m./ml

1 fiol.a 10 ml 5909990853014 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 56,73 70,97 66,27 Cukrzyca ryczałt 7,90

1370 Insulinum humanum
Gensulin M30 (30/70),

zawiesina do wstrzykiwań,
100 j.m./ml

5 wkł.a 3 ml 5909990853113 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,92 99,41 99,41 Cukrzyca ryczałt 4,00

1371 Insulinum humanum
Gensulin M40 (40/60),

zawiesina do wstrzykiwań,
100 j.m./ml

5 wkł.a 3 ml 5909990853311 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,92 99,41 99,41 Cukrzyca ryczałt 4,00

1372 Insulinum humanum
Gensulin M50 (50/50),

zawiesina do wstrzykiwań,
100 j.m./ml

5 wkł.a 3 ml 5909990853519 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,92 99,41 99,41 Cukrzyca ryczałt 4,00

1373 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol.a 10 ml 5909990852314 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 56,73 70,97 66,27 Cukrzyca ryczałt 7,90

1374 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909990852413 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,92 99,41 99,41 Cukrzyca ryczałt 4,00

1375 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 1 fiol. po 10 ml 5909990852017 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 56,73 70,97 66,27 Cukrzyca ryczałt 7,90

1376 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909990852116 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,92 99,41 99,41 Cukrzyca ryczałt 4,00

1377 Insulinum humanum
Humulin M3 (30/70),

zawiesina do wstrzykiwań,
100 j.m./ml

5 wkł.a 3 ml 5909990246014 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 82,78 101,40 99,41 Cukrzyca ryczałt 5,99

1378 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909990246717 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 82,78 101,40 99,41 Cukrzyca ryczałt 5,99

1379 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909990247011 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 82,78 101,40 99,41 Cukrzyca ryczałt 5,99

1380 Insulinum humanum

Insuman Basal SoloStar 100
j.m./ml zawiesina do

wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu, zawiesina

do wstrzykiwań, 100
j.m./ml

5 wstrzykiwaczy
SoloStar a 3 ml 5909990672448 2012-03-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 84,19 102,91 99,41 Cukrzyca ryczałt 7,50
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1381 Insulinum humanum

Insuman Comb 25 SoloStar
100 j.m./ml zawiesina do

wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu, zawiesina

do wstrzykiwań, 100
j.m./ml

5 wstrzykiwaczy
SoloStar a 3 ml 5909990672585 2012-03-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 84,19 102,91 99,41 Cukrzyca ryczałt 7,50

1382 Insulinum humanum

Insuman Rapid SoloStar
100 j.m./ml roztwór do

wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu, roztwór do

wstrzykiwąń we
wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml

5 wstrzykiwaczy
SoloStar a 3 ml 5909990672363 2012-03-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 84,19 102,91 99,41 Cukrzyca ryczałt 7,50

1383 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909991022525 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1384 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909991022822 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 80,46 98,92 98,92 Cukrzyca ryczałt 4,00

1385 Insulinum isophanum
Insulatard Penfill, zawiesina

do wstrzykiwań we
wkładzie , 100 j.m/ml

5 wkł.a 3 ml 5909990348923 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny
ludzkie i analogi insulin ludzkich 90,94 110,14 99,41 Cukrzyca ryczałt 14,73

1386 Insulinum isophanum Insuman Basal, zawiesina
do wstrzykiwań, 100 j.m/ml 5 wkł.a 3 ml 5909990915019 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 85,68 104,51 99,41 Cukrzyca ryczałt 9,10

1387 Insulinum lisprum,
injectio neutralis

Humalog, roztwór do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.a 3 ml 5909990692422 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 115,35 136,25 99,41 Cukrzyca ryczałt 40,84

1388
Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio +

Insulinum lisprum,
injectio neutralis

Humalog Mix25, zawiesina
do wstrzykiwań, 100

j.m./ml
5 wkł.a 3 ml 5909990455010 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 115,35 136,25 99,41 Cukrzyca ryczałt 40,84

1389
Insulinum lisprum zinci
protaminati injectio +

Insulinum lisprum,
injectio neutralis

Humalog Mix50, zawiesina
do wstrzykiwań, 100

j.m./ml
5 wkł.a 3 ml 5909990455614 2012-01-01 2 lata 14.1, Hormony trzuski - insuliny

ludzkie i analogi insulin ludzkich 115,35 136,25 99,41 Cukrzyca ryczałt 40,84

1390 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji
z nebulizatora, 250 mcg/ml 20 ml 5909990322114 2012-01-01 2 lata

201.1, Wziewne leki
antycholinergiczne o krótkim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe i złożone z

lekami beta-2-adrenergicznymi o
krótkim działaniu

8,99 13,15 12,90
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,45

1391 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol
wziewny, roztwór, 20 mcg 10 ml (200 daw.) 5909990999019 2012-01-01 2 lata

201.1, Wziewne leki
antycholinergiczne o krótkim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe i złożone z

lekami beta-2-adrenergicznymi o
krótkim działaniu

18,93 25,80 25,80
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,56

1392 Ipratropii bromidum
Steri-Neb Ipratropium,

roztwór do nebulizacji, 250
mcg/ml

20 amp.a 1 ml 5909990977710 2012-01-01 2 lata

201.1, Wziewne leki
antycholinergiczne o krótkim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe i złożone z

lekami beta-2-adrenergicznymi o
krótkim działaniu

12,04 16,41 12,90
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 6,71

1393 Ipratropii bromidum
Steri-Neb Ipratropium,

roztwór do nebulizacji, 250
mcg/ml

20 amp.a 2 ml 5909990977727 2012-01-01 2 lata

201.1, Wziewne leki
antycholinergiczne o krótkim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe i złożone z

lekami beta-2-adrenergicznymi o
krótkim działaniu

24,06 31,28 25,80
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 9,04

1394 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990747054 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,76 14,99 7,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,43

1395 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 150
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990747085 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,66 18,67 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,56
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1396 Irbesartanum Irprestan, tabl. powl., 300
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990747122 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,65 35,91 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,69

1397 Isosorbidi mononitras Effox 10, tabl. , 10 mg 60 tabl. 5909990368334 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

3,46 5,17 4,81
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,56

1398 Isosorbidi mononitras Effox 20, tabl. , 20 mg 50 tabl. 5909990368426 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

5,72 8,46 8,02
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,64

1399 Isosorbidi mononitras
Effox long 50, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
50 mg

30 tabl. 5909990368624 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

9,29 13,19 12,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,16

1400 Isosorbidi mononitras
Effox long 75, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
75 mg

30 tabl. 5909990452118 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

12,88 18,04 18,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,00

1401 Isosorbidi mononitras
Mono Mack Depot, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
14 tabl. 5909990669011 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

10,21 13,99 11,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,50

1402 Isosorbidi mononitras
Mono Mack Depot, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
28 tabl. 5909990669028 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

19,17 25,44 22,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 10,46

1403 Isosorbidi mononitras Mononit 10, tabl. powl., 10
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990010516 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

4,00 5,75 4,81
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,14

1404 Isosorbidi mononitras
Mononit 100 retard, tabl.

powl. o przedłużonym
uwalnianiu, 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991011727 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

16,42 22,75 22,75
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 8,00

1405 Isosorbidi mononitras Mononit 20 , tabl. powl., 20
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990010622 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

7,33 10,55 9,62
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,13

1406 Isosorbidi mononitras Mononit 40, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990010714 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

6,77 9,94 9,62
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,52
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1407 Isosorbidi mononitras
Mononit 60 retard, tabl.
powl. o przedłużonym

uwalnianiu, 60 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909991011529 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

11,44 15,94 14,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,31

1408 Isosorbidi mononitras Monosan, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991133511 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

2,75 4,41 4,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1409 Isosorbidi mononitras Monosan, tabl. , 20 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991133528 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

4,46 7,11 7,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1410 Isosorbidi mononitras Monosan, tabl. , 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991133610 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

5,89 9,00 9,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1411 Isosorbidi mononitras Monosan, tabl. , 40 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991133627 2012-01-01 2 lata

34.1, Leki rozszerzajace naczynia
krwionośne - organiczne azotany

- dwuazotan i monoazotan
izosorbidu do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne

10,70 15,40 15,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,33

1412 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100
mg 28 kaps. 5909990617463

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

79,92 98,10 98,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 49,05

1413 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 kaps. 5909990858255

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

11,99 16,67 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 9,61

1414 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 kaps. 5909990858262

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

81,11 99,38 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 49,93
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1415 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 kaps. 5909990004317

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

13,28 18,05 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 10,99

1416 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 kaps. 5909990004331

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

85,32 103,88 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 54,43

1417 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 kaps. 5909991053819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

14,90 19,78 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 12,72

1418 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

85,32 103,88 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 54,43

1419 Kalii chloridum
Kalipoz Prolongatum, tabl.

o przedłużonym uwalnianiu,
391 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990257515 2012-01-01 2 lata 20.0, Produkty do doustnej

suplementacji potasu 3,47 5,19 5,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,34

1420 Kalii chloridum
Kalipoz Prolongatum, tabl.

o przedłużonym uwalnianiu,
391 mg

60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990257539 2012-01-01 2 lata 20.0, Produkty do doustnej

suplementacji potasu 6,90 10,09 10,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1421 Kalii citras + Kalii
hydrocarbonas

Kalium Effervescens
Bezcukrowy , granulat
musujący, 0,782 g/3g

20 sasz. 5909990269310 2012-01-01 2 lata 20.0, Produkty do doustnej
suplementacji potasu 17,66 20,87 6,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 16,16

1422 Kalii citras + Natrii citras
+ Acidum citricum

Citrolyt, granulat do
sporządzania roztworu

doustnego, 14,5+46,4+39,1
g/100g

220 g 5909990210817 2012-01-01 2 lata
74.0, Leki urologiczne

zmieniajace pH moczu -
cytryniany do sprządzania

roztworu doustnego
42,80 54,88 54,88

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 16,46
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1423 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl. ,
200 mg 10 tabl. 5909991045418

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
6,42 9,43 9,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 4,72

1424 Ketoconazolum Ketokonazol Polfarmex,
tabl. , 200 mg 10 tabl. (blist.) 5909991042615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
6,42 9,43 9,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 4,72

1425 Ketoconazolum Ketokonazol Polfarmex,
tabl. , 200 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991042639

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
13,85 19,07 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 9,64

1426 Ketoprofenum
Bi-Profenid, tabl. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 150 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990412112

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,29 14,68 14,68
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,34

1427 Ketoprofenum
Febrofen, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990413317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

14,01 19,39 19,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,70

1428 Ketoprofenum Ketonal, kaps. twarde, 50
mg 30 kaps. 5909990046492

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

4,86 7,32 7,32
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 3,66

1429 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.a 2 ml 5909990659524

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
141.3, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
pozajelitowego

6,48 9,51 9,51
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 4,76

1430 Ketoprofenum
Ketonal DUO, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990064694

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,06 23,01 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 11,92

1431 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl.,
100 mg 30 tabl. 5909990046485

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,39 15,87 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 8,48
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1432 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps.
twarde, 50 mg 20 kaps. 5909990794522 2012-09-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

3,02 4,68 4,68
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 2,34

1433 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps.
twarde, 100 mg 20 kaps. 5909990794553 2012-09-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

6,05 9,14 9,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,57

1434 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, roztwór do
wstrzykiwań, 0,05 g/ml 10 amp po 2ml 5909990794607 2012-09-01 2 lata

141.3, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

pozajelitowego
6,05 9,05 9,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 4,53

1435 Ketoprofenum Ketores, kaps., 100 mg 14 kaps. 5909990813315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,88 10,45 6,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,00

1436 Ketoprofenum Ketores, kaps., 100 mg 20 kaps. 5909990813322

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,23 14,69 9,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,76

1437 Ketoprofenum Ketores, kaps., 200 mg 20 kaps. 5909990813421

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

13,93 19,31 19,31
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,66

1438 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 czop. 5909990098514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
141.2, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
doodbytniczego

7,94 9,20 2,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,97

1439 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990760718

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

9,54 13,88 13,88
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 6,94

1440 Ketoprofenum
Profenid, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) 5909990790418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,35 14,60 13,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,70

1441 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990675593

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,34 15,80 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 8,41
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1442 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 6 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990625697 2012-01-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 25,92 30,78 11,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 22,91

1443 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650521 2012-01-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,96 15,00 3,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,38

1444 Lacidipinum Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990650620 2012-01-01 2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 18,90 22,42 7,49

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 17,18

1445 Lamotriginum Epitrigine 100 Mg, tabl.
powl., 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334766

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,84 33,24 33,24

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1446 Lamotriginum
Epitrigine 100 Mg, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334940

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
24,84 32,89 31,74 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,35

1447 Lamotriginum Epitrigine 25 Mg, tabl.
powl., 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334742

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,21 9,22 8,60

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,82

1448 Lamotriginum
Epitrigine 25 Mg, tabl. do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 25 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990334933

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
6,21 9,05 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,31

1449 Lamotriginum Epitrigine 50 Mg, tabl.
powl., 50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334759

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,42 17,57 17,20

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,57
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1450 Lamotriginum
Epitrigine 50 Mg, tabl. do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 50 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990334957

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
12,42 17,34 15,87 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,67

1451 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,025 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990224661

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
8,37 11,37 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,63

1452 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,1 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990225149

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
23,76 31,74 31,74

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1453 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,05 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990225170

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
12,96 17,91 15,87

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 5,24

1454 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038480

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1455 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038565

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
18,06 23,59 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 9,59
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1456 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038701

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,62 11,80 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,40

1457 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990346219

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
22,68 28,54 17,20

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 14,54

1458 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990346318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1459 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990346325

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
52,92 66,67 66,67

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1460 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990354818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,96 16,45 8,60

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 11,05

1461 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
7,41 8,44 1,59 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 8,44
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1462 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787210

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
16,20 19,74 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 15,00

1463 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
64,80 75,65 31,74 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 47,11

1464 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 tabl. 5909990961092 2012-09-01 2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
77,76 95,86 95,86

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

ryczałt 3,20

1465 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909991006419

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,59 11,77 8,60

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,37

1466 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909991006518

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
17,98 23,50 17,14

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 9,56

1467 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909991006617

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1468 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 25 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057382

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
9,89 14,20 13,23

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,17
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1469 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057566

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
39,59 51,09 51,09

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1470 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 50 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057597

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
19,80 26,87 26,45

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,62

1471 Lamotriginum Plexxo 100, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990972616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
29,75 38,49 34,39 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 7,30

1472 Lamotriginum Plexxo 25, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909990972418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
17,28 21,07 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 15,67

1473 Lamotriginum Plexxo 50, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990972517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
21,60 27,39 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 13,39

1474 Lamotriginum Symla 100, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990045303

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,89 32,22 32,22

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20
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1475 Lamotriginum Symla 25, tabl. , 25  mg 30 tabl. 5909990045280

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,10 9,11 8,60

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,71

1476 Lamotriginum Symla 50, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990045266

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,31 17,44 17,20

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,44

1477 Lamotriginum Trogine, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079292

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,21 9,22 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,82

1478 Lamotriginum Trogine, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,42 17,57 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,57

1479 Lamotriginum Trogine , tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990079438 2012-05-01 2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,89 32,22 32,22 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1480 Lamotriginum Trogine, tabl. , 200 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079483

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
54,62 68,49 68,49 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

1481 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań, 60
mg

1 amp.-strz 5909991094416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

2 703,73 2 951,68 2 459,90 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 494,98
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1482 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań, 90
mg

1 amp.-strz 5909991094515

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

3 604,62 3 930,73 3 689,84 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 244,09

1483 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań,
120 mg

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909991094614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

4 514,86 4 919,79 4 919,79 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,27

1484 Lansoprazolum Lanbax, kaps. dojel. twarde,
15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990055135

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,26 14,26 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,63

1485 Lansoprazolum Lanbax, kaps. dojel. twarde,
30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990055173

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,52 27,15 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,89

1486 Lansoprazolum
Lansoprazolum 123ratio

(Lansoprazolum
Farmacom), kaps. dojel.

twarde, 15 mg
28 kaps. 5909990079933 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 7,56 11,36 11,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,73

1487 Lansoprazolum
Lansoprazolum 123ratio

(Lansoprazolum
Farmacom), kaps. dojel.

twarde, 30 mg
28 kaps. 5909990080021 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 15,12 21,38 21,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,69

1488 Lansoprazolum Lantrea, kaps. dojel. twarde,
30 mg 28 kaps. (but.) 5909990017850

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 25,70 32,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,43

1489 Lansoprazolum Lantrea, kaps. dojel. twarde,
15 mg 28 kaps. (but.) 5909990017898

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,85 17,02 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,39

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1490 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. 5909990339365

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,80 14,83 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,20

1491 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. 5909990339402

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,80 14,83 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,20

1492 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. 5909990609970

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

1493 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 kaps. 5909990727018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,71 16,52 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,71

1494 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 kaps. 5909990727025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,07 22,61 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 16,98

1495 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 kaps. 5909990727032

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 23,57 30,42 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 19,16

1496 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 kaps. 5909990869817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,85 21,30 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,67

1497 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990623358

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 18,06 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1498 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990623440

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 18,06 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

1499 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990623457

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 27,54 34,67 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 23,41

1500 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990064045

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,70 11,51 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,88

1501 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990064069

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,70 11,51 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,88

1502 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990064076

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,05 22,37 22,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,19

1503 Latanoprostum Apo-Lataprox, krople do
oczu, roztwór, 50 mcg/ml 2,5 ml 5909990859177 2012-03-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

30,24 40,75 40,75 Jaskra ryczałt 3,20

1504 Latanoprostum Latalux, krople do oczu,
roztwór, 0,05 mg/ml 1 but. a 2,5 ml 5909990813582 2012-05-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

29,70 40,18 40,18 Jaskra ryczałt 3,20

1505 Latanoprostum
Latanoprost Arrow, krople

do oczu, 50
mikrogramów/ml

2,5 ml (but.) 5909990713158 2012-01-01 2 lata
214.0, Leki przeciwjaskrowe -

analogi prostaglandyn do
stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone
34,02 44,79 44,79 Jaskra ryczałt 3,20

1506 Latanoprostum Latanost, krople do oczu,
roztwór, 0,05  mg/1 ml 2,5 ml (but.) 5909990859702 2012-03-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

29,70 40,18 40,18 Jaskra ryczałt 3,20

1507 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu,
roztwór, 0,05 mg/1 ml 2,5 ml 5909990841448 2012-05-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

29,65 40,12 40,12 Jaskra ryczałt 3,20

1508 Latanoprostum
Xalatan, krople do oczu,

roztwór, 0,05 mg/ml
(0,005%)

2,5 ml (but.) 5909990411818 2012-01-01 2 lata
214.0, Leki przeciwjaskrowe -

analogi prostaglandyn do
stosowania do oczu - produkty

jednoskładnikowe i złożone
46,44 58,08 47,68 Jaskra ryczałt 13,60
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1509 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu,
roztwór, 0,05 mg/ ml 2,5 ml (but.) 5909990741311 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

36,72 47,68 47,68 Jaskra ryczałt 3,20

1510 Latanoprostum +
Timololum

Latacom, krople do oczu,
roztwór, 0,05+5 mg/1 ml 2,5 ml (but.) 5909990879687 2012-03-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

37,05 48,03 47,68 Jaskra ryczałt 3,55

1511 Latanoprostum +
Timololum

Xalacom, krople do oczu,
roztwór, 0,05+5,0 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909991057213 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

49,50 61,37 47,68 Jaskra ryczałt 16,89

1512 Latanoprostum +
Timololum

Xaloptic Combi, krople do
oczu, roztwór, 50 +5

mcg/ml + mg/ml
2,5 ml (but.) 5909990894543 2012-03-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

37,29 48,29 47,68 Jaskra ryczałt 3,81

1513 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 5909990977826 2012-01-01 2 lata
136.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - leflunomid
63,10 78,77 75,14

Aktywna postać
reumatoidalnego
zapalenia stawów

ryczałt 6,83

1514 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (but.) 5909990977925 2012-01-01 2 lata
136.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - leflunomid
126,20 150,28 150,28

Aktywna postać
reumatoidalnego
zapalenia stawów

ryczałt 3,20

1515 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 100 mg 3 tabl. (blist.) 5909990978014 2012-01-01 2 lata
136.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - leflunomid
59,71 75,14 75,14

Aktywna postać
reumatoidalnego
zapalenia stawów

ryczałt 3,20

1516 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl.
powl., 10 mg 30 tabl. 4037353010604 2012-03-01 2 lata

136.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - leflunomid

64,39 80,16 75,14
Aktywna postać
reumatoidalnego
zapalenia stawów

ryczałt 8,22

1517 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl.
powl., 20 mg 30 tabl. 4037353010628 2012-03-01 2 lata

136.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - leflunomid

128,78 153,04 150,28
Aktywna postać
reumatoidalnego
zapalenia stawów

ryczałt 5,96

1518 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i

infuzji dożylnych, 33,6
MIU

1 fiol. z prosz. + 1 amp.-
strz. z rozp. + 1 igła 19G

+ 1 igła 26G
5909990742059

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

121,76 145,08 135,93
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 12,35
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1519 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i

infuzji dożylnych, 33,6
MIU

5 fiol. z prosz. + 5 amp.-
strz. z rozp. + 5 igieł 19G

+ 5 igieł 26G
5909990742066

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

608,76 679,61 679,61
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

1520 Letrozolum Apo-Letro, tabl. powl., 2,5
mg 30 tabl. (blist.) 5909990794492 2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

105,84 126,08 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 26,58

1521 Letrozolum Arogen, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909990779840 2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

86,40 105,28 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 5,78

1522 Letrozolum Aromek, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909991060718 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

99,36 119,15 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 19,65

1523 Letrozolum Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909990799923 2012-03-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

81,00 99,50 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 0,00

1524 Letrozolum Etruzil, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990710201 2012-01-

01;2012-09-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

89,64 108,75 99,50

Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii, Wczesny
rak piersi w I rzucie

hormonoterapii

bezpłatny 9,25

1525 Letrozolum Femara, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909990768516 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

243,00 272,84 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 173,34

1526 Letrozolum Lametta, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991061111 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

99,25 119,03 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 19,53

1527 Letrozolum Letralan, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909990750627 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

108,00 128,39 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 28,89

1528 Letrozolum Letromedac, tabl. powl., 2,5
mg 30 tabl. 5909990891788 2012-03-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

81,00 99,50 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 0,00

1529 Letrozolum Letrozole Bluefish, tabl.
powl., 2,5 mg 30 tabl. 5909990794683 2012-05-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

96,12 115,68 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 16,18
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1530 Letrozolum Lostar, tabl. powl., 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990730353 2012-01-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

91,80 111,06 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 11,56

1531 Letrozolum Trozebax, tabl. powl., 2,5
mg 30 tabl. 5909990924585 2012-07-01 2 lata

132.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inhibitory
enzymów - doustne inhibitory

aromatazy

81,00 99,50 99,50
Nowotwory złośliwe;
Rak piersi w II rzucie

hormonoterapii
bezpłatny 0,00

1532 Leuprorelinum
Eligard 22,5 mg , proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 22,5 mg
1 zest. (tacki) 5909990075751 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

873,64 970,66 970,66 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 9,60

1533 Leuprorelinum
Eligard 45 mg , proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 45 mg
1 zest. (2 strz.napeł.) 5909990634057 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

1 757,89 1 932,81 1 932,81 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 19,20

1534 Leuprorelinum
Eligard 7,5 mg , proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 7,5 mg
1 zest. (tacki) 5909990075768 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

289,98 330,57 323,55 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 10,22

1535 Leuprorelinum Leuprostin, implant
podskórny, 3,6 mg 1 szt. (impl.) 5909990836246 2012-05-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

217,49 252,48 252,48 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 3,20

1536 Leuprorelinum Leuprostin, implant
podskórny, 5 mg 1 szt. (impl.) 5909990836277 2012-05-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

652,47 732,46 732,46 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 8,96

1537 Leuprorelinum
Lucrin Depot, mikrosfery
do sporządzania zawiesiny
do wstrzykiwań, 11,25 mg

1 zest. 5909990418015 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

895,48 992,48 905,95
Nowotwory złośliwe -
Rak piersi i rak trzonu
macicy, Nowotwory

złośliwe - Rak prostaty
ryczałt 95,49

1538 Leuprorelinum
Lucrin Depot, mikrosfery
do sporządzania zawiesiny
do wstrzykiwań, 3,75 mg

1 zest. 5909990686117 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

297,60 338,20 301,98 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 39,42

1539 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny ,
100 mg/ml 300 ml 5909990928149 2012-07-01 2 lata

166.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - płynne postace
farmaceutyczne

148,96 175,90 175,90 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,20

1540 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250
mg 50 tabl. 5909990928200 2012-07-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

54,16 68,00 65,52 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 5,68

1541 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990928224 2012-07-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

109,40 131,11 131,04 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,27

1542 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750
mg 50 tabl. 5909990928231 2012-07-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

164,64 192,82 192,82 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,20

1543 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000
mg 50 tabl. 5909990928248 2012-07-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

219,88 253,31 253,31 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,56
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1544 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250 mg 50 szt 5909990935130 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
55,08 68,98 65,52 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 6,66

1545 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 250 mg 100 szt 5909990935147 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
108,00 129,61 129,61 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1546 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500 mg 50 szt 5909990935161 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
108,00 129,61 129,61 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1547 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 500 mg 100 szt 5909990935178 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
218,16 251,48 251,48 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,56

1548 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750 mg 50 szt 5909990935192 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
164,16 192,31 192,31 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1549 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 750 mg 100 szt 5909990935208 2012-09-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
329,40 373,28 373,28 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 5,33

1550 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000
mg 50 szt 5909990935239 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

219,24 252,63 252,63 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,56

1551 Levetiracetamum Eliptus, tabl. powl., 1000
mg 100 szt 5909990935246 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

436,32 490,46 490,46 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 7,11

1552 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 750
mg 50 tabl. 5909990006649

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
172,80 201,56 196,56 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 8,20

1553 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 750
mg 100 tabl. 5909990006670

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
356,40 402,17 393,12 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 14,38

1554 Levetiracetamum
Keppra , roztwór do

stosowania doustnego, 100
mg/ml

300 ml (but.) 5909990006755

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - płynne postace

farmaceutyczne
169,56 197,94 177,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 24,08

1555 Levetiracetamum
Keppra , koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 100 mg/ml

10 fiol.a 5 ml 5909990610891

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.3, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania pozajelitowego -

lewetiracetam
595,03 665,10 665,10 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

1556 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 250
mg 50 tabl. 5909990901111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
52,92 66,67 65,52 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 4,35
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1557 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 250
mg 100 tabl. 5909990901128

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
112,32 134,23 131,04 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 6,39

1558 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990901210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
112,32 134,23 131,04 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 6,39

1559 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 500
mg 100 tabl. 5909990901227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
234,36 268,81 262,08 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 10,29

1560 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 1000
mg 50 tabl. 5909990901319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
234,36 268,81 262,08 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 10,29

1561 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 1000
mg 100 tabl. 5909990901326

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
478,44 535,52 524,16 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 18,47

1562 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 250 mg 50 tabl. 5909990900695 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

52,90 66,65 65,52 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 4,33

1563 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 250 mg 100 tabl. 5909990900701 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

111,86 133,73 131,04 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 5,89

1564 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990900725 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

111,86 133,73 131,04 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 5,89

1565 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 500 mg 100 tabl. 5909990900732 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

233,51 267,90 262,08 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 9,38

1566 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 750 mg 50 tabl. 5909990900749 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

172,21 200,92 196,56 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 7,56

1567 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 750 mg 100 tabl. 5909990900756 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

356,10 401,86 393,12 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 14,07

1568 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990900763 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

233,51 267,90 262,08 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 9,38

1569 Levetiracetamum Levetiracetam Actavis, tabl.
powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990900770 2012-05-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

475,18 532,04 524,16 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 14,99
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1570 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl.
powl., 250 mg 50 tabl. 5909990945139 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

54,11 67,95 65,52 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 5,63

1571 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990945221 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

109,40 131,11 131,04 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,27

1572 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl.
powl., 750 mg 50 tabl. 5909990945306 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

164,59 192,76 192,76 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,20

1573 Levetiracetamum Levetiracetam GSK, tabl.
powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990945405 2012-09-01 2 lata

166.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - stałe postace
farmaceutyczne

219,78 253,21 253,21 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,56

1574 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
51,84 65,52 65,52 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

1575 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
109,33 131,02 131,02 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

1576 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
109,33 131,02 131,02 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

1577 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
228,05 262,06 262,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,56

1578 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
168,12 196,54 196,54 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

1579 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
347,92 393,09 393,09 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 5,33

1580 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
228,05 262,06 262,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,56

1581 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
467,79 524,13 524,13 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 7,11
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1582 Levetiracetamum
Trund, roztwór do

stosowania doustnego, 100
mg/ml

300 ml 5909990925841 2012-05-01 2 lata
166.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - płynne postace

farmaceutyczne
150,04 177,06 177,06 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1583 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 tabl. 5909990925858 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
55,57 69,51 65,52 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 7,19

1584 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990925872 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
111,14 132,97 131,04 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 5,13

1585 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990925889 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
222,30 255,91 255,91 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,56

1586 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 tabl. 5909990925926 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
166,72 195,05 195,05 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1587 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990925940 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
222,30 255,91 255,91 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,56

1588 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990925957 2012-05-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
444,58 499,29 499,29 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 7,11

1589 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny ,
100 mg/ml 300 ml 5909990935901 2012-07-01 2 lata

166.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

lewetiracetam - płynne postace
farmaceutyczne

150,03 177,04 177,04 Padaczka oporna na
leczenie ryczałt 3,20

1590 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 tabletek 5909990935956 2012-07-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
55,23 69,14 65,52 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 6,82

1591 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 tabletek 5909990936052 2012-07-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
110,48 132,25 131,04 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 4,41

1592 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 tabletek 5909990936151 2012-07-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
165,67 193,93 193,93 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

1593 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 tabletek 5909990936250 2012-07-01 2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
220,92 254,43 254,43 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,56

1594 Levocetirizini
dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 tabl. 5909990656929 2012-05-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
13,39 17,14 10,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,97

1595 Levocetirizini
dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 5909990656943 2012-05-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,65 22,70 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,94

1596 Levocetirizini
dihydrochloridum

Contrahist, roztwór doustny
, 0,5 mg/ml 200 ml 5909990904099 2012-05-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
18,14 23,79 18,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,64

1597 Levocetirizini
dihydrochloridum

Contrahist, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990904129 2012-05-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,47 21,27 14,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,23
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1598 Levocetirizini
dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 7 tabl. 5909990918041 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
8,10 9,75 3,59

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,24

1599 Levocetirizini
dihydrochloridum Xyzal, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990918072 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
27,43 33,01 14,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 22,97

1600 Levocetirizini
dihydrochloridum

Xyzal 0,5 , roztwór do
stosowania doustnego, 0,5

mg/ml
200 ml (but.) 5909990619627 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
24,19 30,26 18,78

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 17,11

1601 Levocetirizini
dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990781720 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
18,77 23,74 14,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,70

1602 Levocetirizini
dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990765034 2012-05-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,82 22,73 14,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,69

1603 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, kaps., 12,5+50
mg 100 kaps. 5909990094912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
25,74 33,45 26,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,65

1604 Levodopum +
Benserazidum Madopar, kaps., 100+25 mg 100 kaps. 5909990095018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

1605 Levodopum +
Benserazidum Madopar, tabl. , 50+200 mg 100 tabl. 5909990095117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
85,00 103,99 103,99 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

1606 Levodopum +
Benserazidum Madopar, kaps., 50+200 mg 100 kaps. 5909990095216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
85,00 103,99 103,99 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

1607 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 12,5+50 mg

100 tabl. 5909990748624

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
25,74 33,45 26,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,65

1608 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 100+25 mg

100 tabl. 5909990748723

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

1609 Levodopum +
Benserazidum

Madopar HBS, kaps.,
100+25 mg 100 kaps. 5909990377510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

1610 Levodopum +
Carbidopum Nakom, tabl. , 250+25 mg 100 tabl. (10 blist.po 10

szt.) 5909990175215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
51,84 69,65 69,65 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,44

1611 Levodopum +
Carbidopum

Nakom Mite, tabl. , 100+25
mg 100 tabl. 5909990175314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
43,20 55,27 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,47
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1612 Levodopum +
Carbidopum

Sinemet CR 200/50, tabl. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 200+50 mg
100 tabl. (but.) 5909990020416

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
78,24 96,77 96,77 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

1613 Levomepromazinum Lewomezin, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909990896677 2012-05-01 2 lata
173.1, Leki przeciwpsychotyczne

- lewomepromazyna do
stosowania doustnego

3,69 5,53 5,39 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,14

1614 Levomepromazinum Lewomezin, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990896691 2012-05-01 2 lata
173.1, Leki przeciwpsychotyczne

- lewomepromazyna do
stosowania doustnego

7,39 10,78 10,78 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

1615 Levomepromazinum Tisercin, roztwór do
wstrzykiwań, 25 mg/ml 10 amp.a 1 ml 5909990183418 2012-01-01 2 lata

173.2, Leki przeciwpsychotyczne
- lewomepromazyna do

stosowania pozajelitowego
8,93 12,93 12,93 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

1616 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 tabl. 5909990193912 2012-01-01 2 lata
173.1, Leki przeciwpsychotyczne

- lewomepromazyna do
stosowania doustnego

8,21 11,26 8,98 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 2,28

1617 Levothyroxinum
natricum Eltroxin, tabl. , 50 mcg 100 tabl. (pojem.) 5909990001613 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
12,64 15,78 7,94 Niedoczynność tarczycy ryczałt 11,40

1618 Levothyroxinum
natricum Eltroxin, tabl. , 100 mcg 100 tabl. (pojem.) 5909990001712 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
13,39 18,17 15,88 Niedoczynność tarczycy ryczałt 9,40

1619 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 100, tabl. , 100
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051419 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
6,89 9,62 7,94 Niedoczynność tarczycy ryczałt 5,24

1620 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 100, tabl. , 100
mcg

100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909991051426 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
12,24 16,94 15,88 Niedoczynność tarczycy ryczałt 8,17

1621 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 112 , tabl. , 112
mcg 50 tabl. 5909990719006 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
6,70 9,64 8,89 Niedoczynność tarczycy ryczałt 4,73

1622 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 112 , tabl. , 112
mcg 100 tabl. 5909990719020 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
12,67 17,69 17,69 Niedoczynność tarczycy ryczałt 7,96

1623 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 125, tabl. , 125
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051518 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
7,19 10,39 9,93 Niedoczynność tarczycy ryczałt 4,90

1624 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 125, tabl. , 125
mcg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991051525 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
14,44 19,88 19,85 Niedoczynność tarczycy ryczałt 8,92

1625 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 137 , tabl. , 137
mcg 50 tabl. 5909990719037 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
7,31 10,73 10,73 Niedoczynność tarczycy ryczałt 4,87

1626 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 137 , tabl. , 137
mcg 100 tabl. 5909990719044 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
13,86 19,54 19,54 Niedoczynność tarczycy ryczałt 9,74

1627 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 150, tabl. , 150
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051617 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
8,21 11,91 11,91 Niedoczynność tarczycy ryczałt 5,33

1628 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 150, tabl. , 150
mcg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991051624 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
14,73 20,77 20,77 Niedoczynność tarczycy ryczałt 10,67

1629 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 175, tabl. , 175
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051716 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
9,03 13,20 13,20 Niedoczynność tarczycy ryczałt 6,22

1630 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 200, tabl. , 200
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051815 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
9,71 14,23 14,23 Niedoczynność tarczycy ryczałt 7,11

1631 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 25, tabl. , 25
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051112 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
5,65 6,63 1,99 Niedoczynność tarczycy ryczałt 6,63
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1632 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 25, tabl. , 25
mcg

100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909991051129 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
8,21 9,95 3,97 Niedoczynność tarczycy ryczałt 9,18

1633 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 50, tabl. , 50
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051211 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
5,92 7,50 3,97 Niedoczynność tarczycy ryczałt 6,73

1634 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 50, tabl. , 50
mcg

100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909991051228 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
10,66 13,66 7,94 Niedoczynność tarczycy ryczałt 9,28

1635 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 75, tabl. , 75
mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909991051310 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
6,33 8,53 5,96 Niedoczynność tarczycy ryczałt 5,77

1636 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 75, tabl. , 75
mcg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991051327 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
11,46 15,39 11,91 Niedoczynność tarczycy ryczałt 8,81

1637 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 88 , tabl. , 88
mcg 50 tabl. 5909990718986 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
6,29 8,77 6,99 Niedoczynność tarczycy ryczałt 4,98

1638 Levothyroxinum
natricum

Euthyrox N 88 , tabl. , 88
mcg 100 tabl. 5909990718993 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
11,25 15,60 13,97 Niedoczynność tarczycy ryczałt 7,89

1639 Levothyroxinum
natricum Letrox 100, tabl. , 100 mcg 50 tabl. 5909990168910 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
5,61 8,26 7,94 Niedoczynność tarczycy ryczałt 3,88

1640 Levothyroxinum
natricum Letrox 150, tabl. , 150 mcg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990820610 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
8,08 11,78 11,78 Niedoczynność tarczycy ryczałt 5,33

1641 Levothyroxinum
natricum Letrox 50, tabl. , 50 mcg 50 tabl. 5909990374014 2012-01-01 2 lata

83.0, Hormony tarczycy -
lewotyroksyna do stosowania

doustnego
5,26 6,80 3,97 Niedoczynność tarczycy ryczałt 6,03

1642
Lidocaini

hydrochloridum +
Noradrenalini tartras

Lignocainum 2% c.
noradrenalino 0,00125%

WZF, roztwór do
wstrzykiwań, (20+0,025)

mg/ml

10 amp.a 2 ml 5909990092819 2012-01-01 2 lata
148.0, Leki znieczulajace
miejscowo - lidokaina w

połączeniu z norepinefryną -
roztwór do wstrzykiwań

8,59 12,45 12,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1643 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991013417 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,26 12,67 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,13

1644 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl. , 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991013516 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
16,20 20,36 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,29

1645 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991013318 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
9,18 10,66 2,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,66

1646 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990939817 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
11,07 13,53 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,99

1647 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990939916 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
18,37 22,69 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 17,62

1648 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990939718 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
7,65 9,03 2,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 9,03

1649 Lisinoprilum Lisiprol, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990682409 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
8,42 9,79 2,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 9,79
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1650 Lisinoprilum Lisiprol, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990682447 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
11,66 14,06 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,91

1651 Lisinoprilum Lisiprol, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990682461 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
17,39 21,47 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,73

1652 Lisinoprilum Ranopril, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991132927 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
3,78 4,83 2,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,83

1653 Lisinoprilum Ranopril, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991133023 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
14,04 17,88 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 13,14

1654 Lisinoprilum Ranopril, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991133122 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
7,56 9,67 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 7,52

1655 Lisinoprilum +
Amlodipinum Dironorm, tabl. , 10+5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990701803 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

22,65 25,92 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 23,38

1656 Lisinoprilum +
Amlodipinum

Dironorm, tabl. , 0,02+0,01
g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990761685 2012-03-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
23,76 28,45 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 23,38

1657 Lisinoprilum +
Hydrochlorothiazidum

Lisiprol HCT, tabl. ,
10+12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990708352 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
12,96 15,56 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 13,02

1658 Lisinoprilum +
Hydrochlorothiazidum

Lisiprol HCT, tabl. ,
20+12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990708369 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
20,52 24,99 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 19,92

1659 Lisinoprilum +
Hydrochlorothiazidum

Lisiprol HCT, tabl. , 20+25
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991167714 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
17,50 21,59 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,85

1660 Lithium Lithium Carbonicum GSK,
tabl. , 250 mg 60 tabl. (pojem.) 5909990148714 2012-01-01 2 lata

180.0, Leki przeciwpsychotyczne
- Lit do podawania doustnego w

postaci węglanu
5,78 8,53 8,53 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

1661 Loperamidi
hydrochloridum

Loperamid WZF, tabl. , 2
mg 30 tabl. 5909990038220 2012-01-01 2 lata 10.0, Leki przeciwbiegunkowe -

loperamid 5,18 7,70 7,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 3,85

1662 Loratadinum Aleric, tabl. , 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990880836 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,82 22,88 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,12

1663 Loratadinum Claritine, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990121526 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
25,92 31,55 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 20,79

1664 Loratadinum Claritine, syrop, 1 mg/ml 120 ml 5909990355419 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

12,96 16,96 11,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,07

1665 Loratadinum Flonidan, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990223343 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
26,87 34,72 30,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,20
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1666 Loratadinum Flonidan, tabl. , 10 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990223350 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
40,31 50,84 46,11

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 18,56

1667 Loratadinum Flonidan, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990739233 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,20 21,15 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,39

1668 Loratadinum Flonidan, zawiesina
doustna, 1 mg/ml 120 ml 5909990739318 2012-01-01 2 lata

207.2, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
9,72 13,49 11,27

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,60

1669 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl. ,
10 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990670253 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
26,42 34,24 30,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,72

1670 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl. ,
10 mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990670260 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
40,31 50,84 46,11

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 18,56

1671 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl. ,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990795420 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,39 22,42 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,66

1672 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5ml 125 ml (but.) 5909990839018 2012-01-01 2 lata
207.2, Leki przeciwhistaminowe

do stosowania doustnego -
płynne postacie farmaceutyczne

8,93 12,76 11,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,54

1673 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10
mg

30 kaps. (2 blist.po 15
szt.) 5909990909049 2012-01-01 2 lata

207.1, Leki przeciwhistaminowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,02 22,02 15,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,26

1674 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990702886

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,04 21,20 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,09

1675 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990674411

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,35 21,53 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,42

1676 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,40 40,98 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,76

1677 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991108212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
20,52 26,18 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 14,28

1678 Losartanum Loreblok, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990770601 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,52 13,16 13,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,95

1679 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,88 41,49 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 19,27
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1680 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 tabl. 5909990649112

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

1681 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 tabl. (6 blist.po 14
szt.) 5909990649129

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
25,92 35,95 35,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,79

1682 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,20 21,38 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,27

1683 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991055110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,04 19,25 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

1684 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990639885

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68

1685 Losartanum Losagen, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990639908

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,22 31,16 31,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,35

1686 Losartanum Losargamma , tabl. powl.,
50 mg 28 tabl. powl. 5909990947164

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,64 13,29 13,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 3,99

1687 Losartanum Losartan Arrow, tabl. powl.,
50 mg 30 tabl. 5909990769469

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,04 19,25 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

1688 Losartanum Losartan Bluefish, tabl.
powl., 50 mg 28 szt 5909990760770 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,32 12,94 12,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,88

1689 Losartanum Losartan Pfizer, tabl. powl.,
50 mg 30 tabl. 5909990809790 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
9,07 13,92 13,92

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,18

1690 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621439

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,20 21,38 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,27

1691 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50
mg 30 tabl. 5909990573905

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,82 23,30 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 11,40

1692 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990724345

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
15,12 20,40 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,50
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1693 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990724352

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,78 39,51 34,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 15,70

1694 Losartanum Rasoltan 50, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990085644

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,64 13,29 13,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 3,99

1695 Losartanum Sarve 50 mg, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990045594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,82 18,83 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,72

1696 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990766673 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,53 13,17 13,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,95

1697 Losartanum Sortabax, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990766680 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,06 24,57 24,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,37

1698 Losartanum Stadazar, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990079575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68

1699 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990481118

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
24,84 30,80 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,90

1700 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Hyzaar Forte, tabl. powl.,
100+25 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990970513 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,40 40,98 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 18,76

1701 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Loreblok HCT, tabl. powl.,
50+12,5 mg 28 tabl. 5909990778843 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,64

1702 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Lorista H, tabl. powl.,
50+12,5 mg 56 tabl. 5909990686339 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

1703 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Lorista H, tabl. powl.,
50+12,5 mg 84 tabl. 5909990686360 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
35,64 46,36 46,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,91

1704 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Lorista HD, tabl. powl.,
100+25 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645565 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,88 41,49 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 19,27

1705 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Lorista HL, tabl. powl.,
100+12,5 mg 28 tabl. 5909990816484 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

1706 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Losacor HCT, tabl. powl.,
50+12,5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729685 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,77 16,64 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,53

1707 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Losagen Combi, tabl. powl.,
50+12,5 mg 28 tabl. 5909990833924 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,34 16,17 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,06
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1708 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Losargamma HCT, tabl.
powl., 50+12,5 mg 28 tabl. powl. 5909990857784 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,50 18,49 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,38

1709 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Losargamma HCT, tabl.
powl., 100+25 mg 28 tabl. powl. 5909990858088 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,00 35,20 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,98

1710 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Losartan+HCT Arrow, tabl.
powl., 50+12,5 mg 30 tabl. 5909990752461 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
15,12 20,40 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,50

1711 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Presartan H, tabl. powl.,
50+12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721641 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,28 22,71 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,81

1712 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Presartan H, tabl. powl.,
100+25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721894 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
34,56 43,56 34,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 19,75

1713 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Sortabax HCT, tabl. powl.,
0,05+0,0125 g 28 tabl. 5909990806195 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68

1714 Losartanum +
Hydrochlorothiazidum

Sortabax HCT, tabl. powl.,
100+25 mg 28 tabl. 5909990806201 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83

1715 Losartanum kalicum +
Hydrochlorothiazidum

Hyzaar, tabl. powl.,
50+12,5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990433612 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,35 21,53 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,42

1716 Losartanum kalicum +
Hydrochlorothiazidum

Lorista H, tabl. powl.,
50+12,5 mg 28 tabl. 5909990337392 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,61 18,60 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,49

1717 Losartanum kalicum +
Hydrochlorothiazidum

Lozap HCT, tabl. powl.,
50+12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990611980 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
15,34 20,63 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,73

1718 Lovastatinum Liprox, tabl. , 20 mg 28 tabl. 5909990842315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,04 17,35 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,79

1719 Lovastatinum Lovasterol, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990422159

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

21,60 25,44 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,88

1720 Lovastatinum Lovasterol, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990828425

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 18,64 4,25
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,67

1721 Lovastatinum Lovastin, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990756629

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 18,51 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,95

1722 Lynestrenolum Orgametril, tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990342617 2012-01-01 2 lata 67.0, Hormony płciowe -

progestageny - lynestrenol 5,17 7,69 7,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,31
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1723 Magnesii valproas Dipromal, tabl. powl., 200
mg 40 tabl. 5909990167111 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

9,94 12,94 7,58 Padaczka ryczałt 8,56

1724 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909990250615 2012-01-01 2 lata 194.1, Leki przeciwrobacze -
mebendazol 8,42 12,21 12,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

1725 Mebendazolum Vermox, tabl. do żucia, 100
mg 6 tabl. 5909990500949 2012-01-01 2 lata 194.1, Leki przeciwrobacze -

mebendazol 6,48 10,14 10,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1726 Mebendazolum Vermox, tabl. , 100 mg 6 tabl. 5909997012339 2012-07-01 2 lata 194.1, Leki przeciwrobacze -
mebendazol 6,46 10,11 10,11

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

1727 Medroxyprogesteroni
acetas Provera, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990236411 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

6,73 9,75 8,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,65

1728 Medroxyprogesteronum Depo-Provera, zawiesina do
wstrzykiwań, 150 mg/ml 1 fiol.a 3,3 ml 5909990236510 2012-01-01 2 lata

127.2, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

progestogeny -
medroksyprogesteron do

podawania pozajelitowego

11,23 15,92 15,92
Nowotwory złośliwe -
Rak piersi i rak trzonu

macicy
ryczałt 3,20

1729 Medroxyprogesteronum Provera, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990155514 2012-01-01 2 lata

72.0, Leki hormonalne do
podawania doustnego,

zawierające cyproteron,
etynyloestradiol, lewonorgestrel

lub medroksyprogesteron

13,76 18,94 17,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,75

1730 Megestroli acetas Cachexan, zawiesina
doustna, 40 ml 240 ml 5909990614608 2012-01-01 2 lata

128.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

progestogeny - megestrol do
podawania doustnego - postacie

płynne

124,20 148,04 148,04 Nowotwory złośliwe ryczałt 6,40

1731 Megestroli acetas Megace, zawiesina doustna,
40 mg/ml 240 ml 5909990437627 2012-01-01 2 lata

128.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

progestogeny - megestrol do
podawania doustnego - postacie

płynne

124,20 148,04 148,04 Nowotwory złośliwe ryczałt 6,40

1732 Megestroli acetas Megalia, zawiesina doustna,
40 mg/ml 240 ml 5909991054519 2012-01-01 2 lata

128.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

progestogeny - megestrol do
podawania doustnego - postacie

płynne

124,20 148,04 148,04 Nowotwory złośliwe ryczałt 6,40

1733 Megestroli acetas Megastril, zawiesina
doustna, 40 mg/ml 240 ml 5909990895977 2012-07-01 2 lata

128.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

progestogeny - megestrol do
podawania doustnego - postacie

płynne

119,88 143,42 143,42 Nowotwory złośliwe ryczałt 6,40

1734 Meloxicamum Aglan 15, tabl. , 15 mg 10 tabl. 5909990224876 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,40 7,91 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,22
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1735 Meloxicamum Aglan 15, tabl. , 15 mg 20 tabl. 5909990224883 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,26 14,66 14,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,33

1736 Meloxicamum Aglan 15, tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990610006 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,33 16,87 16,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,44

1737 Meloxicamum Aspicam, tabl. , 15 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990997527 2012-03-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

12,42 16,97 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,58

1738 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg,
tabl. , 15 mg 20 tabl. 5909990042401 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

9,94 14,31 14,31
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,16

1739 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg,
tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990042425 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

14,47 20,23 20,23
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,12

1740 Meloxicamum Meloxicam Arrow 15 mg,
tabl. , 15 mg 10 tabl. 5909990637034 2012-07-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,18 7,67 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 3,98

1741 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15
mg 10 tabl. 5909990431151 2012-03-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,67 8,20 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,51

1742 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15
mg 20 tabl. 5909990431168 2012-03-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,80 15,23 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,84

1743 Meloxicamum Movalis, tabl. , 15 mg 20 tabl. 5909990464418 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

15,23 19,97 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 12,58
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1744 Meloxicamum Movalis, tabl. , 15 mg 10 tabl. 5909990464425 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,88 10,56 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,87

1745 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl.
, 50 mg 30 tabl. 5909990186112 2012-03-01 2 lata

230.0, Leki
przeciwnowotworowe

antymetabolity - merkaptopuryna
21,22 28,62 28,62 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1746 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl.
, 50 mg 30 tabl. 5909990186112 2012-03-01 2 lata

230.0, Leki
przeciwnowotworowe

antymetabolity - merkaptopuryna
21,22 28,62 28,62

Choroba Lesniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
ryczałt 3,20

1747 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

44,99 57,06 50,69 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 9,57

1748 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083816 2012-01-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

44,99 57,06 50,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 9,57

1749 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel.,
250 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084011 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

40,96 51,54 41,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 22,69

1750 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel.,
250 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
40,96 51,54 41,21

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 13,53

1751 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083915 2012-01-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

93,45 112,91 101,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 14,74

1752 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083915

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

93,45 112,91 101,37 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 14,74

1753 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel.,
500 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084110 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

70,73 87,12 82,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 29,43

1754 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel.,
500 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
70,73 87,12 82,41

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 8,27

1755 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 czop. (6 blist.po 5
szt.) 5909991074012 2012-01-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

23,76 34,35 34,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1756 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 czop. (6 blist.po 5
szt.) 5909991074012

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

23,76 34,35 34,35 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20
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1757 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1000 mg 28 czop. (blist.) 5909990656813

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

165,24 193,43 189,22 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 7,41

1758 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1000 mg 28 czop. (blist.) 5909990656813 2012-01-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

165,24 193,43 189,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 7,41

1759 Mesalazinum Pentasa , czopki, 1000 mg 14 czop. (blist.) 5909990656820 2012-01-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

82,62 101,03 94,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 9,62

1760 Mesalazinum Pentasa , czopki, 1000 mg 14 czop. (blist.) 5909990656820

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

82,62 101,03 94,61 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 9,62

1761 Mesalazinum
Pentasa , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

100 tabl. (blist.) 5909990662111 2012-01-01 2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
133,98 154,81 82,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 97,12

1762 Mesalazinum
Pentasa , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

100 tabl. (blist.) 5909990662111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
133,98 154,81 82,41

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 75,96

1763 Mesalazinum Pentasa , zawiesina
doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.a 100 ml 5909990818815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.3, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - płynne postacie

farmaceutyczne

81,00 94,12 36,80 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 60,52

1764 Mesalazinum Pentasa , zawiesina
doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.a 100 ml 5909990818815 2012-01-01 2 lata

12.3, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - płynne postacie

farmaceutyczne

81,00 94,12 36,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 60,52

1765 Mesalazinum
Pentasa, granulat o

przedłużonym uwalnianiu, 1
g

50 sasz. 5909990855315 2012-07-01 2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
133,98 154,81 82,41

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
ryczałt 75,96

1766 Mesalazinum Salofalk , zawiesina
doodbytnicza, 4 g/60ml 7 but.a 60 ml 5909990970117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.3, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - płynne postacie

farmaceutyczne

123,47 147,21 147,21 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20

1767 Mesalazinum Salofalk 1 g, czopki, 1 g 30 czop. 5909990806430 2012-05-01 2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

165,24 193,73 193,73 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego ryczałt 3,20

1768 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250
mg 30 czop. 5909990088829

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

47,73 60,00 50,69 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 12,51

1769 Mesalazinum Salofalk 250, tabl. dojel.,
250 mg 50 tabl. 5909990400010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
26,78 33,63 20,60

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 16,23
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1770 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel.,
500 mg 50 tabl. 5909990400119

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
43,02 53,74 41,21

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 15,73

1771 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500
mg 30 czop. 5909990422227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

82,66 101,37 101,37 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20

1772 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990765379 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,11 4,56 4,27 Cukrzyca ryczałt 3,49

1773 Metforminum Avamina, tabl. powl., 500
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990765386 2012-05-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,72 8,48 8,48 Cukrzyca ryczałt 3,20

1774 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990765393 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,47 6,86 6,86 Cukrzyca ryczałt 3,20

1775 Metforminum Avamina, tabl. powl., 850
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990765409 2012-05-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

9,77 14,05 14,05 Cukrzyca ryczałt 3,20

1776 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990765423 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,50 8,24 8,24 Cukrzyca ryczałt 3,20

1777 Metforminum Avamina, tabl. powl., 1000
mg 60 kaps. (6 blist.po 10) 5909990765430 2012-05-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

11,56 16,34 16,34 Cukrzyca ryczałt 3,20

1778 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990698141 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

6,16 8,94 8,53 Cukrzyca ryczałt 3,61

1779 Metforminum Etform 500, tabl. powl., 500
mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990698172 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

8,42 12,29 12,29 Cukrzyca ryczałt 3,20

1780 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990698257 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

7,99 12,15 12,15 Cukrzyca ryczałt 3,20

1781 Metforminum Etform 850, tabl. powl., 850
mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990698271 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

12,96 18,52 18,52 Cukrzyca ryczałt 4,08

1782 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078943 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,43 4,91 4,27 Cukrzyca ryczałt 3,84

1783 Metforminum Formetic, tabl. powl., 500
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990078950 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

6,87 9,71 8,53 Cukrzyca ryczałt 4,38

1784 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078974 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,78 8,53 8,53 Cukrzyca ryczałt 3,20
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1785 Metforminum Formetic, tabl. powl., 1000
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990078981 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

11,88 16,68 16,68 Cukrzyca ryczałt 3,20

1786 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079001 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,75 7,15 7,15 Cukrzyca ryczałt 3,20

1787 Metforminum Formetic, tabl. powl., 850
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990079025 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

9,61 13,88 13,88 Cukrzyca ryczałt 3,20

1788 Metforminum Glucophage, tabl. powl.,
850 mg blister 60 sztuk 5909990789306 2012-09-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

9,91 14,19 14,19 Cukrzyca ryczałt 3,20

1789 Metforminum Glucophage 1000, tabl.
powl., 1000 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990717248 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

6,36 9,17 8,53 Cukrzyca ryczałt 3,84

1790 Metforminum Glucophage 500, tabl.
powl., 500 mg 30 tabl. 5909990789276 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,05 5,57 4,27 Cukrzyca ryczałt 4,50

1791 Metforminum Glucophage 850, tabl.
powl., 850 mg 30 tabl. 5909990789290 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,83 8,32 7,25 Cukrzyca ryczałt 4,27

1792 Metforminum
Glucophage XR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
750 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990213429 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

14,04 16,88 6,40 Cukrzyca ryczałt 13,68

1793 Metforminum
Glucophage XR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
750 mg

blister 60 sztuk 5909990213436 2012-09-01 2 lata
15.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - biguanidy
o działaniu przeciwcukrzycowym

- metformina
27,22 32,41 12,80 Cukrzyca ryczałt 22,81

1794 Metforminum
Glucophage XR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990624751 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

10,31 12,26 4,27 Cukrzyca ryczałt 11,19

1795 Metforminum
Glucophage XR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

blister 60 sztuk 5909990624768 2012-09-01 2 lata
15.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - biguanidy
o działaniu przeciwcukrzycowym

- metformina
18,14 21,76 8,53 Cukrzyca ryczałt 16,43

1796 Metforminum
Glucophage XR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1000 mg

60 tabl. 5909990864461 2012-09-01 2 lata
15.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - biguanidy
o działaniu przeciwcukrzycowym

- metformina
36,29 42,80 17,06 Cukrzyca ryczałt 28,94

1797 Metforminum Metfogamma 1000, tabl.
powl., 1000 mg 30 tabl. 5909990654598 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,40 8,13 8,13 Cukrzyca ryczałt 3,20

1798 Metforminum Metfogamma 500, tabl.
powl., 500 mg 30 tabl. 5909991033019 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,02 4,46 4,27 Cukrzyca ryczałt 3,39

1799 Metforminum Metfogamma 850, tabl.
powl., 850 mg 30 tabl. 5909991032913 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,00 6,35 6,35 Cukrzyca ryczałt 3,20

1800 Metforminum Metformax 1000, tabl.
powl., 1000 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053056 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,72 8,48 8,48 Cukrzyca ryczałt 3,20
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1801 Metforminum Metformax 500, tabl. , 500
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990126316 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,43 4,91 4,27 Cukrzyca ryczałt 3,84

1802 Metforminum Metformax 850, tabl. , 850
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990450718 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,40 7,85 7,25 Cukrzyca ryczałt 3,80

1803 Metforminum
Metformax SR 500, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

500 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990652112 2012-01-01 2 lata
15.0, Doustne leki

przeciwcukrzycowe - biguanidy
o działaniu przeciwcukrzycowym

- metformina
9,07 10,93 4,27 Cukrzyca ryczałt 9,86

1804 Metforminum Metformin Bluefish, tabl.
powl., 500 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990705474 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

2,48 3,88 3,88 Cukrzyca ryczałt 3,20

1805 Metforminum Metformin Bluefish, tabl.
powl., 850 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990705726 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,56 5,89 5,89 Cukrzyca ryczałt 3,20

1806 Metforminum Metformin Bluefish, tabl.
powl., 1000 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990705894 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,48 7,15 7,15 Cukrzyca ryczałt 3,20

1807 Metforminum Metformin Galena, tabl. ,
500 mg 30 tabl. 5909990462018 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

2,81 4,25 4,25 Cukrzyca ryczałt 3,20

1808 Metforminum Metformin Galena, tabl. ,
850 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990928019 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

4,75 7,15 7,15 Cukrzyca ryczałt 3,20

1809 Metforminum Metifor, tabl. , 500 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990495115 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

2,81 4,25 4,25 Cukrzyca ryczałt 3,20

1810 Metforminum Metral, tabl. , 500 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991090319 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

2,81 4,25 4,25 Cukrzyca ryczałt 3,20

1811 Metforminum Metral, tabl. , 850 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991090418 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,89 6,23 6,23 Cukrzyca ryczałt 3,20

1812 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl.,
1000 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990220984 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

6,16 8,94 8,53 Cukrzyca ryczałt 3,61

1813 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl.,
1000 mg

60 tabl. (4 blist.po 15
szt.) 5909990220991 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

12,73 17,59 17,06 Cukrzyca ryczałt 3,73

1814 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl.,
1000 mg

90 tabl. (6 blist.po 15
szt.) 5909990221004 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

19,09 25,64 25,59 Cukrzyca ryczałt 4,85

1815 Metforminum Siofor 1000, tabl. powl.,
1000 mg

120 tabl. (8 blist.po 15
szt.) 5909990221028 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

25,46 33,44 33,44 Cukrzyca ryczałt 6,40

1816 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500
mg 30 tabl. 5909990457212 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

3,35 4,81 4,27 Cukrzyca ryczałt 3,74
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1817 Metforminum Siofor 500, tabl. powl., 500
mg 60 tabl. 5909990457229 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

6,87 9,71 8,53 Cukrzyca ryczałt 4,38

1818 Metforminum Siofor 850, tabl. powl., 850
mg 30 tabl. 5909990457311 2012-01-01 2 lata

15.0, Doustne leki
przeciwcukrzycowe - biguanidy

o działaniu przeciwcukrzycowym
- metformina

5,18 7,62 7,25 Cukrzyca ryczałt 3,57

1819 Methadonum Methadone Hydrochloride
Molteni, Syrop, 1 mg/ml 20 ml (but.) 5909990718917 2012-01-01 2 lata 150.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - metadon 5,18 7,15 5,13 Nowotwory złośliwe ryczałt 5,22

1820 Methadonum Methadone Hydrochloride
Molteni, Syrop, 1 mg/ml 10 ml (but.) 5909990719013 2012-01-01 2 lata 150.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - metadon 4,86 6,00 2,56 Nowotwory złośliwe ryczałt 6,00

1821 Methadonum Methadone Hydrochloride
Molteni, Syrop, 1 mg/ml 100 ml 5909990792016 2012-01-01 2 lata 150.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - metadon 18,79 25,63 25,63 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

1822 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp-strzyk. a 0,2 ml 5909990791309 2012-07-01 2 lata

120.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne
immunosupresanty - metotreksat

do stosowania podskórnego

49,68 61,81 48,63
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 16,38

1823 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp-strzyk. a 0,3 ml 5909990791361 2012-07-01 2 lata

120.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne
immunosupresanty - metotreksat

do stosowania podskórnego

58,15 72,94 72,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1824 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp-strzyk. a 0,4 ml 5909990791446 2012-07-01 2 lata

120.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne
immunosupresanty - metotreksat

do stosowania podskórnego

77,52 95,60 95,60
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1825 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp-strzyk. a 0,5 ml 5909990791491 2012-07-01 2 lata

120.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - inne
immunosupresanty - metotreksat

do stosowania podskórnego

89,64 109,60 109,60
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1826 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
2,5 mg 50 tabl. 5909990453726 2012-03-01 2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

8,09 11,76 10,58 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,18

1827 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
2,5 mg 50 tabl. 5909990453726

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

8,09 11,76 10,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 6,51

1828 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
5 mg 50 tabl. 5909990453825 2012-03-01 2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,18 22,27 21,16 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,11

1829 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
5 mg 50 tabl. 5909990453825

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,18 22,27 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 11,78

1830 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
10 mg 50 tabl. 5909990453924 2012-03-01 2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

32,36 42,32 42,32 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1831 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
10 mg 50 tabl. 5909990453924

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

32,36 42,32 42,32
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 21,33
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1832 Methotrexatum Trexan, tabl. , 2,5 mg 100 tabl. (but.) 5909990111619 2012-01-01 2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,19 22,29 21,16 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,13

1833 Methotrexatum Trexan, tabl. , 2,5 mg 100 tabl. (but.) 5909990111619

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,19 22,29 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 11,80

1834 Methotrexatum Trexan, tabl. , 10 mg 100 tabl. (1 poj.po100
szt) 5909990730346 2012-01-01 2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

64,80 80,76 80,76 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1835 Methotrexatum Trexan, tabl. , 10 mg 100 tabl. (1 poj.po100
szt) 5909990730346

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

64,80 80,76 80,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 42,67

1836 Methoxsalenum Oxsoralen, kaps. miękkie,
10 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990244713 2012-01-01 2 lata

52.0, Leki przeciwłuszczycowe
do stosowania ogólnego -
psoraleny - metoksalen

12,79 17,93 17,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,38

1837 Methylphenidatum
Concerta, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
18 mg

30 tabl. (but.) 5909990655021 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -
metylfenidat, atomoksetyna 85,00 103,49 89,17

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 17,52

1838 Methylphenidatum
Concerta, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
36 mg

30 tabl. (but.) 5909990655038 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -
metylfenidat, atomoksetyna 151,20 178,33 178,33

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,84

1839 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl. , 10
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990046652 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 17,71 25,95 25,95

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1840 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl. , 10
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990046669 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 43,20 58,21 58,21

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1841 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl. , 10
mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909990046676 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 84,24 106,13 106,13

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,56
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1842 Methylphenidatum Medikinet 10 mg, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652198 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 25,92 36,73 36,73

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1843 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl. , 20
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990046683 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 84,24 106,13 106,13

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,56

1844 Methylphenidatum Medikinet 20 mg, tabl. , 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652204 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 51,84 68,46 68,46

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1845 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990046638 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 7,56 12,59 12,59

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1846 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990046645 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 21,60 31,23 31,23

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1847 Methylphenidatum Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652181 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 12,53 19,28 19,28

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1848 Methylphenidatum
Medikinet CR 10 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 10 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990047888 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 76,92 94,29 82,56

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 14,93

1849 Methylphenidatum
Medikinet CR 10 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 10 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652235 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 44,56 56,68 49,54

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 10,34
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1850 Methylphenidatum
Medikinet CR 20 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 20 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990047970 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 161,69 189,00 165,12

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 27,44

1851 Methylphenidatum
Medikinet CR 20 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 20 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652242 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 92,83 112,32 99,07

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 16,45

1852 Methylphenidatum
Medikinet CR 30 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 30 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990048052 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 140,42 168,37 168,37

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 5,33

1853 Methylphenidatum
Medikinet CR 30 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 30 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652259 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 81,14 102,06 102,06

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 3,20

1854 Methylphenidatum
Medikinet CR 40 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 40 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990048083 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 190,75 224,09 224,09

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 7,11

1855 Methylphenidatum
Medikinet CR 40 mg, kaps.

o zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 40 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990652266 2012-01-01 2 lata 185.0, Leki psychoanaleptyczne -

metylfenidat, atomoksetyna 110,24 134,95 134,95

Zespół nadpobudliwości
psychoruchowej

wyłącznie jako element
kompleksowego
(zawierającego

psychoterapię) leczenia u
dzieci powyżej 6 roku

życia

ryczałt 4,27

1856 Methylprednisolonum Depo-Medrol, zawiesina do
wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.a 1 ml 5909990154814 2012-01-01 2 lata

82.2, Kortykosteroidy do
stosowania pozajelitowego -

glukokortykoidy -
metyloprednisolon - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

5,51 8,17 8,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,09

1857 Methylprednisolonum Medrol, tabl. , 4 mg 30 tabl. (blist.) 5909990683123 2012-01-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

7,30 10,28 8,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,31

1858 Methylprednisolonum Medrol, tabl. , 16 mg 50 tabl. (blist.) 5909990683215 2012-01-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

51,68 64,17 54,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 21,10

1859 Methylprednisolonum Meprelon, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990834501 2012-03-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

5,51 8,36 8,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,39
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1860 Methylprednisolonum Meprelon, tabl. , 16 mg 30 tabl. 5909990835539 2012-03-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

22,03 30,00 30,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,83

1861 Methylprednisolonum Metypred, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990316519 2012-01-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

6,46 9,38 8,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 4,41

1862 Methylprednisolonum Metypred, tabl. , 16 mg 30 tabl. 5909990316618 2012-01-01 2 lata
82.3, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania
doustnego - metyloprednisolon

24,51 32,67 32,67
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,83

1863 Methylprednisolonum
Solu-Medrol, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 500 mg

1 fiolka z proszkiem, 1
fiolka z

rozpuszczalnikiem
5909990236718 2012-07-01 2 lata

82.1, Kortykosteroidy do
stosowania pozajelitowego -

glukokortykoidy -
metyloprednisolon

35,05 45,62 45,62 Zaostrzenie w przebiegu
stwardnienia rozsianego ryczałt 3,20

1864 Methylprednisolonum
Solu-Medrol, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 1000 mg

1 fiolka z proszkiem, 1
fiolka z

rozpuszczalnikiem
5909990236817 2012-07-01 2 lata

82.1, Kortykosteroidy do
stosowania pozajelitowego -

glukokortykoidy -
metyloprednisolon

84,49 102,40 91,24 Zaostrzenie w przebiegu
stwardnienia rozsianego ryczałt 14,36

1865 Methylprednisolonum +
Lidocainum

Depo-Medrol z Lidokainą,
zawiesina do wstrzykiwań,

40+10 mg/ml
1 fiol.a 1 ml 5909990236312 2012-01-01 2 lata

82.2, Kortykosteroidy do
stosowania pozajelitowego -

glukokortykoidy -
metyloprednisolon - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

5,56 8,22 8,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,14

1866 Metildigoxinum Bemecor, tabl. , 0,1 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990174614 2012-01-01 2 lata 28.0, Glikozydy naparstnicy 4,47 5,04 0,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 5,04

1867 Metoprololum Metocard, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990034420

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

3,95 5,29 3,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Tachyarytmie
nadkomorowe,
ekstrasystolie
pochodzenia

komorowego, migotanie
przedsionków,

nadciśnienie tętnicze oraz
niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,88

1868 Metoprololum Metocard, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990034529

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,38 8,91 7,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Tachyarytmie
nadkomorowe,
ekstrasystolie
pochodzenia

komorowego, migotanie
przedsionków,

nadciśnienie tętnicze oraz
niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,90

1869 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909991120948 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 6,59 9,88 9,74 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 3,06

1870 Mianserinum Deprexolet, tabl. powl., 30
mg 30 tabl. (blist.) 5909991121051 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 22,14 29,68 29,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 9,23

1871 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990157716 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 9,07 12,52 9,74 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 5,70

1872 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990157822 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 26,46 34,29 29,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 13,84

1873 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 60 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990157914 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 47,63 60,11 58,44 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 19,20

1874 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990796618 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 7,56 10,91 9,74 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 4,09

1875 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. 5909990796625 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -
mianseryna 21,38 28,87 28,87 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 8,66

1876 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30
mg

20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909991124311 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 14,58 20,19 19,48 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 6,55
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1877 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10
mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990713462 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 21,71 29,22 29,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 8,77

1878 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990764242 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 21,71 29,22 29,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 8,77

1879 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990883813 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 6,75 10,05 9,74 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 3,23

1880 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 10
mg 90 tabl. 5909990883820 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 21,71 29,22 29,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 8,77

1881 Mianserinum Miansegen, tabl. powl., 30
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990883929 2012-01-01 2 lata 225.0, Leki przeciwdepresyjne -

mianseryna 14,58 20,19 19,48 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 6,55

1882 Miconazolum Gyno-Femidazol, tabl.
dopochwowe, 100 mg 15 tabl. 5909990281312 2012-01-01 2 lata

59.0, Leki antyseptyczne i
dezynfekcyjne do stosowania
dopochwowego - pochodne

imidazolu o działaniu
przeciwgrzybiczym

6,05 8,84 8,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,48

1883 Miconazolum +
Mazipredonum

Mycosolon, maść, 20+2,5
mg/g 15 g 5909990129812 2012-01-01 2 lata

49.0, Mikonazol w skojarzeniu z
mazipredonem - do stosowania

na skórę
7,21 10,52 10,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 5,26

1884

Mieszanki wyciągów
alergenowych

(pochodzenia roślinnego,
zwierzęcego, roztoczy,

grzybów)

Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, stężenie: 0,01
IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml;
10 IR/ml lub stężenie 0,01
IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml;
10 IC/ml IR/ml lub IC/ml

4 fiol.a 5 ml 5909990820511 2012-01-01 2 lata
214.5, Alergeny różne mieszane -

produkty do leczenia
podstawowego

133,56 158,55 158,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1885

Mieszanki wyciągów
alergenowych

(pochodzenia roślinnego,
zwierzęcego, roztoczy,

grzybów)

Phostal, zawiesina do
wstrzykiwań, 10 IR/ml 1 fiol.a 5 ml 5909990820528 2012-01-01 2 lata

214.6, Alergeny różne mieszane -
produkty do leczenia

podtrzymującego
133,56 158,55 158,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

1886 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 150
mg 30 tabl. 5909990094813 2012-01-01 2 lata 227.0, Leki przeciwdepresyjne -

inhibitory MAO -moklobemid 18,68 24,15 17,45 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 11,94

1887 Moclobemidum Aurorix, tabl. powl., 300
mg 30 tabl. 5909990419814 2012-01-01 2 lata 227.0, Leki przeciwdepresyjne -

inhibitory MAO -moklobemid 42,34 51,78 34,90 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 27,35

1888 Moclobemidum Mobemid, tabl. powl., 150
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990966813 2012-01-01 2 lata 227.0, Leki przeciwdepresyjne -

inhibitory MAO -moklobemid 12,96 18,03 17,45 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 5,82

1889 Moclobemidum Moklar, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. 5909990953714 2012-01-01 2 lata 227.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory MAO -moklobemid 12,42 17,45 17,45 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,24

1890 Mometasonum
Asmanex Twisthaler,

proszek do inhalacji, 400
µg/dawkę

1 poj.a 60 daw. 5909991106638 2012-01-01 2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
128,52 149,03 85,66

Astma; Przewlekła
obturacyjna choroba
płuc; Eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 69,77

1891 Mometasonum Elosone, krem, 1 mg/g 15 g 5909990949816 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

8,64 10,84 5,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,13

1892 Mometasonum Elosone, krem, 1 mg/g 30 g 5909990949823 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

17,06 21,14 10,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,71

1893 Mometasonum Momederm, maść, 1 mg/g 15 g 5909991041014 2012-01-01 2 lata
56.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o dużej sile
działania

9,29 11,53 5,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,82

1894 Montelukastum Astmirex, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990667703 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

22,50 27,90 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 17,90
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1895 Montelukastum Astmirex, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990667734 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

22,50 28,47 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 15,97

1896 Montelukastum Astmirex, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990667833 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

26,50 35,19 35,19
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 10,56

1897 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10
mg 28 tabs. 5909990881734 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

21,49 29,83 29,83
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 8,95

1898 Montelukastum Astmodil, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabs. 5909990881758 2012-07-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

14,47 19,29 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,29

1899 Montelukastum Astmodil, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabs. 5909990881772 2012-07-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,20 21,72 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,22

1900 Montelukastum Drimon, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990663095 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 32,70 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 22,70

1901 Montelukastum Drimon, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990663149 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 33,28 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 20,78

1902 Montelukastum Drimon, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990663231 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

39,42 49,02 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 24,02

1903 Montelukastum Eonic, tabl. do rozgryzania i
żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990719709 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 32,70 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 22,70

1904 Montelukastum Eonic, tabl. do rozgryzania i
żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990719754 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 33,28 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 20,78

1905 Montelukastum Eonic, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990719778 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 35,72 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 10,72

1906 Montelukastum Milukante, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668120 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

20,52 26,35 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 13,85

1907 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668137 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 35,72 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 10,72
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1908 Montelukastum Milukante, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990668144 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

17,11 22,12 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 12,12

1909 Montelukastum Monkasta, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662647 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

20,47 26,29 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 13,79

1910 Montelukastum Monkasta, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662685 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

17,06 22,06 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 12,06

1911 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990671243 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

36,72 46,12 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 21,12

1912 Montelukastum Montelak, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990690268 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

22,68 28,08 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 18,08

1913 Montelukastum Montelak, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990690282 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

23,65 29,71 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 17,21

1914 Montelukastum Montelak, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990690305 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

42,12 51,90 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 26,90

1915 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl.
do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990871650 2012-09-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

8,53 12,94 12,94
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 3,88

1916 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl.
do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990871766 2012-09-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

10,58 15,71 15,71
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 4,71

1917 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990871858 2012-09-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

19,98 28,22 28,22
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 8,47

1918 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990780266 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

39,42 49,02 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 24,02

1919 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl.
do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990803743 2012-03-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

17,11 22,12 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 12,12

1920 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl.
do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990803767 2012-03-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

21,38 27,28 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 14,78
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1921 Montelukastum Montelukast STADA, tabl.
do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990702206 2012-03-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

17,11 22,12 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 12,12

1922 Montelukastum Montelukast STADA, tabl.
do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990702220 2012-03-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

20,52 26,35 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 13,85

1923 Montelukastum
Montelukast STADA, tabl.
do rozgryzania i żucia, 10

mg
28 tabl. 5909990702251 2012-03-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

35,64 44,97 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 19,97

1924 Montelukastum Montespir, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (pojem.HDPE) 5909990736683 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

27,00 33,28 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 20,78

1925 Montelukastum Montespir, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (pojem.HDPE) 5909990736690 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

24,84 30,39 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 20,39

1926 Montelukastum Montespir, tabl. powl., 10
mg 28 tabl., (poj. HDPE) 5909990787487 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

34,56 43,81 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 18,81

1927 Montelukastum Montessan, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990690336 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

29,16 35,01 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 25,01

1928 Montelukastum Montessan, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990690343 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

33,53 40,27 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 27,77

1929 Montelukastum Montessan, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990690350 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

48,54 58,77 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 33,77

1930 Montelukastum Montest , tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990671182 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

38,23 44,72 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 34,72

1931 Montelukastum Montest , tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990671205 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

38,23 45,30 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 32,80

1932 Montelukastum Montest , tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990671229 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

42,77 52,59 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 27,59

1933 Montelukastum Orilukast, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. 5909990893188 2012-07-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

14,69 19,54 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,54
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1934 Montelukastum Orilukast, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. 5909990893263 2012-07-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,42 21,96 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,46

1935 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990893294 2012-07-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

22,68 31,10 31,10
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,33

1936 Montelukastum Promonta, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (blist.) 5909990671052 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,47 21,43 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 11,43

1937 Montelukastum Promonta, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990671076 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,47 22,00 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,50

1938 Montelukastum Promonta, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (blist.) 5909990671090 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

21,60 29,95 29,95
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 8,99

1939 Montelukastum Spirokast, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990801442 2012-05-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

42,01 51,78 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 26,78

1940 Montelukastum Symlukast 10, tabl. powl.,
10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697939 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

21,50 29,85 29,85
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 8,96

1941 Montelukastum Symlukast 4, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697762 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,41 21,37 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 11,37

1942 Montelukastum Symlukast 5, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990697892 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

16,41 21,95 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 9,45

1943 Montelukastum Vizendo 10 mg, tabl. powl.,
10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990760398 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

36,72 46,12 35,72
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 21,12

1944 Montelukastum Vizendo 4 mg, tabl. do
rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990765737 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

29,16 35,01 14,29
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 25,01

1945 Montelukastum Vizendo 5 mg, tabl. do
rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990765751 2012-01-01 2 lata

204.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
antagoniści receptorów

leukotrienowych

29,16 35,59 17,86
Astma, przewlekła

obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

30% 23,09

1946 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990724819 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

9,90 12,79 6,68 Nowotwory złośliwe bezpłatny 6,11
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1947 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990724819 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

9,90 12,79 6,68

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 9,31

1948 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
30 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990724918 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

14,04 19,92 19,92 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1949 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
30 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990724918 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

14,04 19,92 19,92

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1950 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
60 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990725014 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

25,92 35,33 35,33 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1951 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
60 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990725014 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

25,92 35,33 35,33

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1952 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990725113 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

52,92 66,79 66,79 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1953 Morphinum
Doltard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990725113 2012-01-01 2 lata

149.1, Opioidowe leki
przeciwbólowe - morfina do

podawania doustnego - postacie
o przedłużonym uwalnianiu

52,92 66,79 66,79

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1954 Morphinum
Morphini sulfas WZF,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

10 amp.a 1 ml 5909990404919 2012-01-01 2 lata
149.2, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania pozajelitowego

10,80 13,96 8,38 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,58

1955 Morphinum
Morphini sulfas WZF,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

10 amp.a 1 ml 5909990404919 2012-01-01 2 lata
149.2, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania pozajelitowego

10,80 13,96 8,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 8,78

1956 Morphinum
Morphini sulfas WZF,

roztwór do wstrzykiwań, 20
mg/ml

10 amp.a 1 ml 5909990405015 2012-01-01 2 lata
149.2, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania pozajelitowego

11,88 16,75 16,75 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1957 Morphinum
Morphini sulfas WZF,

roztwór do wstrzykiwań, 20
mg/ml

10 amp.a 1 ml 5909990405015 2012-01-01 2 lata
149.2, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania pozajelitowego

11,88 16,75 16,75
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

1958 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 10 mg

60 tabl. 5909990476237 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
28,08 34,94 20,04 Nowotwory złośliwe bezpłatny 14,90
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1959 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 10 mg

60 tabl. 5909990476237 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
28,08 34,94 20,04

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 18,10

1960 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 30 mg

60 tabl. 5909990476336 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
50,76 63,91 60,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 3,80

1961 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 30 mg

60 tabl. 5909990476336 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
50,76 63,91 60,11

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 7,00

1962 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 60 mg

60 tabl. 5909990476435 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
109,62 130,88 120,22 Nowotwory złośliwe bezpłatny 10,66

1963 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 60 mg

60 tabl. 5909990476435 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
109,62 130,88 120,22

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 14,50

1964 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 100 mg

60 tabl. 5909990476534 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
172,80 201,64 200,37 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,27

1965 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 100 mg

60 tabl. 5909990476534 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
172,80 201,64 200,37

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 7,67

1966 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 200 mg

60 tabl. 5909990476633 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
334,80 379,23 379,23 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1967 Morphinum
MST Continus, tabl. powl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 200 mg

60 tabl. 5909990476633 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
334,80 379,23 379,23

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 12,80

1968 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909990336425 2012-01-01 2 lata
149.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o niemodyfikowanym uwalnianiu
64,80 80,77 80,77 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00
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1969 Morphinum Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909990336425 2012-01-01 2 lata
149.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o niemodyfikowanym uwalnianiu
64,80 80,77 80,77

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1970 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

10 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990743827 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
16,20 20,38 10,02 Nowotwory złośliwe bezpłatny 10,36

1971 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

10 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990743827 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
16,20 20,38 10,02

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 13,56

1972 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

30 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990743926 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
19,44 27,12 27,12 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1973 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

30 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990743926 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
19,44 27,12 27,12

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1974 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

60 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744022 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
30,67 42,42 42,42 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1975 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

60 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744022 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
30,67 42,42 42,42

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1976 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744121 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
56,16 72,84 72,84 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

1977 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744121 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
56,16 72,84 72,84

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 3,20

1978 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744220 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
90,72 113,82 113,82 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00
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1979 Morphinum
Vendal retard, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990744220 2012-01-01 2 lata
149.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - morfina do
podawania doustnego - postacie

o przedłużonym uwalnianiu
90,72 113,82 113,82

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła,

Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 6,40

1980 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl. , 500 mg 50 tabl. 5909990707515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,39 370,47 370,47
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1981 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250
mg 100 kaps. 5909990707614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,39 370,47 370,47
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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1982 Mycophenolas mofetil
CellCept, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 1 g/5ml

110 g (175 ml) 5909990980918

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

291,60 336,74 336,74
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 3,20

1983 Mycophenolas mofetil Limfocept, kaps. twarde,
250 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990752003

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

115,16 144,45 144,45
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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1984 Mycophenolas mofetil Limfocept, kaps. twarde,
250 mg

300 kaps. (30 blist.po 10
szt.) 5909990752034

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

259,33 316,18 316,18
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,00

1985 Mycophenolas mofetil Limfocept, tabl. powl., 500
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990752355

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

178,20 211,90 211,90
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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1986 Mycophenolas mofetil Limfocept, tabl. powl., 500
mg

150 tabl. (15 blist.po 10
szt.) 5909990752362

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

534,60 610,71 610,71
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,00

1987 Mycophenolas mofetil Mofimutral, tabl. powl., 500
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990796069

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

167,40 200,35 200,35
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1988 Mycophenolas mofetil Mycofenor, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990915163 2012-09-01 2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

135,00 165,68 165,68
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

ryczałt 3,20

1989 Mycophenolas mofetil Mycofenor, kaps. twarde,
250 mg 100 kaps. 5909990918584 2012-09-01 2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

114,48 143,72 143,72
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

ryczałt 3,20
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1990 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Apotex, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990718375

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

278,10 318,80 318,80
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1991 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Apotex, tabl. powl., 500 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990718405

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

278,10 318,80 318,80
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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1992 Mycophenolas mofetil
Mycophenolate mofetil

Sandoz 250, kaps. twarde,
250 mg

100 kaps. (10 blist.po 10) 5909990074563

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

114,48 143,72 143,72
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1993 Mycophenolas mofetil
Mycophenolate mofetil
Sandoz 500, tabl. powl.,

500 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990715268

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

140,40 171,46 171,46
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1994 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Stada, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990807703

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

162,00 194,57 194,57
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1995 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Stada, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990807741

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

162,00 194,57 194,57
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1996 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250
mg 100 kaps. 5909990638185

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,16 370,22 370,22
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1997 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990638208

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,16 370,22 370,22
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1998 Mycophenolas mofetil Nolfemic, tabl. powl., 250
mg 100 tabl. 5909990885091

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

297,00 339,02 339,02
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

1999 Mycophenolas mofetil Nolfemic, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990885107

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

297,00 339,02 339,02
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

2000 Nabumetonum Nabuton VP, tabl. , 0,5 g 20 tabl. 5909990962419 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

16,20 19,46 7,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 15,77

2001 Nabumetonum Nabuton VP, tabl. , 0,5 g 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990962426 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

44,28 52,14 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 41,05

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 2850 j.m

Axa/0,3ml
10 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990075621

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
47,97 60,58 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 7,04

2003 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 5700 j.m.

Axa/0,6ml
10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990075720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
103,47 123,96 113,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 13,68

2004 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 9500 j.m.

Axa/ml
10 amp.-strz.a 1 ml 5909990075829

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
160,54 188,20 188,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 3,56

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 3800 j.m.

Axa/0,4ml
10 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990716821

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
64,39 79,74 75,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 7,29

2006 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 7600 j.m.

Axa/0,8ml
10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990716920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
128,00 151,79 151,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 3,68

2007 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 11400 j.m.
Axa/0,6ml

10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990836932

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
183,88 214,00 214,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2008 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 15200 j.m.
AXa/0,8ml

10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990837038

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
263,00 300,24 300,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 5,69

2009 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 19000 j.m.
Axa/ml

10 amp.-strz.a 1 ml 5909990837137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
307,17 349,08 349,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 7,11

2010 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 275
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990615438 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

9,72 12,69 8,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,63

2011 Naproxenum Anapran, tabl. powl., 550
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990624515 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,82 22,96 16,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 14,83

2012 Naproxenum Apo-Napro, tabl. , 250 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990661404 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,55 12,09 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,55
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2013 Naproxenum Apo-Napro, tabl. , 250 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990661435 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

26,21 34,20 33,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 17,57

2014 Naproxenum Apo-Napro, tabl. , 500 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990661442 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,17 23,13 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 12,04

2015 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl. ,
250 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991040529 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,73 12,28 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,74

2016 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl. ,
250 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991040536 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

14,44 19,67 18,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,43

2017 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl. ,
500 mg 15 tabl. (blist.) 5909990644179 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,56 12,10 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,56

2018 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki,
250 mg 10 czop. 5909990914319 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
6,48 7,46 1,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 6,54

2019 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki,
500 mg 10 czop. 5909990914418 2012-01-01 2 lata

141.2, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doodbytniczego
9,72 11,46 3,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 9,61

2020 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl. ,
250 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990466726 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

14,36 19,58 18,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,34

2021 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl. ,
500 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990466818 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

12,61 17,16 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,77

2022 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl. ,
500 mg 30 tabl. (3 blistry x10) 5909990860685 2012-09-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

16,96 22,91 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 11,82
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2023 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl. ,
250 mg 30 tabl. (3 blistry x10) 5909990860692 2012-09-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,48 12,01 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,47

2024 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl. , 250
mg 50 tabl. 5909990133215 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

15,00 20,26 18,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 11,02

2025 Naproxenum Pabi-Naproxen, tabl. , 500
mg 20 tabl. 5909990133314 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

12,61 17,16 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,77

2026 Naproxenum Pabi-Naproxen, zawiesina
doustna, 125 mg/5ml 100 ml 5909990170814 2012-01-01 2 lata

141.4, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
9,72 16,51 16,51

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 8,26

2027 Natrii chloridum

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica Polpharma,

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica, roztwór do

wstrzykiwań, 9 mg/ ml

10 amp.a 10 ml (szkło) 5909990248421 2012-01-01 2 lata
218.1, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - fizjologiczny
roztwór chlorku sodu

7,24 8,93 3,63
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,12

2028 Natrii chloridum

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica Polpharma,

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica, roztwór do

wstrzykiwań, 9 mg/ ml

50 amp.a 10 ml (szkło) 5909990248438 2012-01-01 2 lata
218.1, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - fizjologiczny
roztwór chlorku sodu

32,95 39,70 18,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 30,64

2029 Natrii chloridum

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica Polpharma,

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica, roztwór do

wstrzykiwań, 9 mg/ ml

100 amp.a 5 ml (tworz.) 5909990248452 2012-01-01 2 lata
218.1, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - fizjologiczny
roztwór chlorku sodu

22,93 28,97 18,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 19,91

2030 Natrii chloridum

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica Polpharma,

Injectio Natrii Chlorati
Isotonica, roztwór do

wstrzykiwań, 9 mg/ ml

100 amp.a 10 ml (tworz.) 5909990248469 2012-01-01 2 lata
218.1, Płyny i rozcieńczalniki do

wstrzykiwań - fizjologiczny
roztwór chlorku sodu

27,43 36,26 36,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 18,13

2031 Natrii cromoglicas Cromoxal, roztwór do
nebulizacji, 0,01 g/ml 50 amp.a 2 ml 5909990375318 2012-01-01 2 lata 202.0, Wziewne kromony 33,48 43,70 43,70

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,20

2032 Natrii valproas
Absenor, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

100 tabl. 5909990042364 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

56,16 70,95 70,95 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2033 Natrii valproas
Absenor, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

100 tabl. 5909990042364 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

56,16 70,95 70,95 Padaczka ryczałt 3,56

2034 Natrii valproas
Absenor, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

100 tabl. 5909990042371 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

32,40 42,89 42,89 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00
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2035 Natrii valproas
Absenor, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

100 tabl. 5909990042371 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

32,40 42,89 42,89 Padaczka ryczałt 3,20

2036 Natrii valproas Convulex , syrop, 50 ml 100 ml 5909990023912 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

8,59 10,69 4,74 Padaczka ryczałt 9,15

2037 Natrii valproas Depakine , syrop, 288,2
mg/5ml 150 ml 5909990307418 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

12,84 16,18 8,19 Padaczka ryczałt 11,19

2038 Natrii valproas Orfiril 150, tabl. , 150 mg 50 tabl. 5909990414116 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

10,29 13,19 7,10 Padaczka ryczałt 9,29

2039 Natrii valproas Orfiril 300, tabl. , 300 mg 50 tabl. 5909990414314 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

14,06 18,80 14,21 Padaczka ryczałt 7,79

2040 Natrii valproas Orfiril 300 retard, tabl.
retard, 300 mg 50 tabl. 5909990414413 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

25,10 32,17 24,39 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 7,78

2041 Natrii valproas Orfiril 300 retard, tabl.
retard, 300 mg 50 tabl. 5909990414413 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

25,10 32,17 24,39 Padaczka ryczałt 10,98

2042 Natrii valproas Orfiril 600, tabl. , 600 mg 50 tabl. 5909990414512 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

23,64 31,17 28,41 Padaczka ryczałt 5,96

2043 Natrii valproas Orfiril long 1000,
minisaszetki, 1000 mg 50 minisasz. 5909990987719 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

59,08 74,08 74,08 Padaczka ryczałt 3,56

2044 Natrii valproas Orfiril long 150, kaps., 150
mg 50 kaps. 5909990987412 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

12,53 16,77 12,20 Padaczka ryczałt 7,77

2045 Natrii valproas Orfiril long 300, kaps., 300
mg 50 kaps. 5909990987511 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

25,10 32,17 24,39 Padaczka ryczałt 10,98

2046 Natrii valproas Orfiril long 500,
minisaszetki, 500 mg 50 minisasz. 5909990987610 2012-01-01 2 lata

161.2, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o
przedłużonym uwalnianiu

35,10 44,83 40,65 Padaczka ryczałt 7,38

2047 Natrii valproas
Orfiril roztwór doustny ,

roztwór doustny , 300
mg/5ml

250 ml 5909990414215 2012-01-01 2 lata

161.1, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego - kwas

walproinowy i jego sole -
postacie farmaceutyczne o

normalnym uwalnianiu

21,44 26,69 14,21 Padaczka ryczałt 15,68
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2048 Nebivololum Nebilenin, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990689774 2012-05-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

16,74 20,63 10,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 13,73

2049 Nebivololum Nebispes, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990673865 2012-05-01 2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,34 19,13 10,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 12,23

2050 Nicotinamidum Vitaminum PP GSK, tabl. ,
200 mg

20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990150717 2012-01-01 2 lata 19.0, Witaminy - nikotynamid 1,24 1,86 1,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 0,93

2051 Nimesulidum Aulin, tabl. , 100 mg 15 tabl. 5909990411320 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,02 9,13 5,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,36

2052 Nimesulidum Aulin, tabl. , 100 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990411337 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

13,50 17,39 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 11,85

2053 Nimesulidum Minesulin, tabl. , 100 mg 10 tabl. (blist.) 5909990997114 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

5,05 6,48 3,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 4,63

2054 Nimesulidum Minesulin, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990997138 2012-01-01 2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

13,23 17,10 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 11,56

2055 Nimesulidum
Minesulin, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

30 sasz.a 2g 5909990997220 2012-01-01 2 lata
141.4, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
13,23 18,55 18,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 9,28

2056 Nimesulidum
Nimesil, granulat do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

30 sasz.a 2g 5909991040338 2012-01-01 2 lata
141.4, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
doustnego - płynne postacie

farmaceutyczne
13,50 18,84 18,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 9,42

2057 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990139613

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,66 8,38 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

2058 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990139620

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,40
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2059 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990277216

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 3,83 5,32 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,51

2060 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990277223

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 7,69 10,55 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 5,72

2061 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990694754

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,40

2062 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990694761

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,66 8,38 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

2063 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990694778

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 3,83 5,32 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,51

2064 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990694785

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 7,69 10,55 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 5,72

2065 Norfloxacinum Nolicin, tabl. powl., 400 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990085323 2012-01-01 2 lata

105.0, Chinolonowe leki
przeciwbakteryjne -

fluorochinolony do stosowania
doustnego

11,40 16,14 16,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 8,07

2066 Norfloxacinum Norsept, tabl. powl., 400
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991102838 2012-01-01 2 lata

105.0, Chinolonowe leki
przeciwbakteryjne -

fluorochinolony do stosowania
doustnego

10,58 15,26 15,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 7,63

2067 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990042715

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

37,80 50,72 50,72 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20
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2068 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990042913

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

48,60 66,28 66,28 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

2069 Octreotidum
Sandostatin LAR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 30 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp.
2,5 ml 5909990459513 2012-07-01 2 lata

79.1, Hormony przysadki i
podwzgórza - inhibitory hormonu

wzrostu - oktreotyd
6 480,00 7 048,77 7 048,77 Akromegalia ryczałt 4,57

2070 Octreotidum
Sandostatin LAR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 20 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp.
2,5 ml 5909990459612

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

4 320,00 4 708,68 4 708,68 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

2071 Octreotidum
Sandostatin LAR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 10 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp.
2,5 ml 5909990459711

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

2 160,00 2 368,59 2 354,34 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 17,45

2072 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl.,
200 mg 10 tabl. (blist.) 5909990111213 2012-01-01 2 lata

105.0, Chinolonowe leki
przeciwbakteryjne -

fluorochinolony do stosowania
doustnego

12,95 16,19 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 12,16

2073 Ofloxacinum Tarivid 200, tabl. powl.,
200 mg 10 tabl. (blist.) 5909990111213 2012-01-01 2 lata

105.0, Chinolonowe leki
przeciwbakteryjne -

fluorochinolony do stosowania
doustnego

12,95 16,19 8,07
Gruźlica, tym również

gruźlica wielolekooporna
i inne mykobakteriozy

bezpłatny 8,12

2074 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990806751

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,22 63,83 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,61

2075 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. 5909990806799

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
100,44 121,56 121,56

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2076 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
15 mg

28 tabl. 5909990806843 2012-03-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
156,60 184,25 184,25

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,48

2077 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
20 mg

28 tabl. 5909990806881 2012-03-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
216,54 249,79 245,67

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,09

2078 Olanzapinum Lanzapin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990703302

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
53,81 68,06 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,46
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2079 Olanzapinum Lanzapin, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. (blist.) 5909990703685

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
107,61 129,62 129,62

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2080 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990697526

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,24 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,02

2081 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990697649

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
99,36 120,40 120,40

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2082 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. 5909990793341

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2083 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990793365

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
95,04 115,78 115,78

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2084 Olanzapinum
Olanzapine Apotex, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 10 mg
28 tabl. 5909990793389

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
95,04 115,78 115,78

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2085 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990638253

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2086 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990638338

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

2087 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 5 mg
28 tabl. 5909990638444

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2088 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 10 mg
28 tabl. 5909990638482

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

2089 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 15 mg
28 tabl. (blist.) 5909990638543 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
156,60 184,25 184,25

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,48

2090 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 20 mg
28 tabl. (blist.) 5909990638581 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
210,60 243,43 243,43

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,97
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2091 Olanzapinum Olanzaran, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990766895

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
43,20 56,31 56,31

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2092 Olanzapinum Olanzaran, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990766901

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
86,40 106,53 106,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2093 Olanzapinum
Olanzaran, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990767045

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
43,20 56,31 56,31

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2094 Olanzapinum
Olanzaran, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

10 mg
28 tabl. 5909990767052

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
86,40 106,53 106,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2095 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,40 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,18

2096 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
103,68 125,02 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,39

2097 Olanzapinum Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990769094

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

2098 Olanzapinum Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990768950

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,70 70,76 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 12,54

2099 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990782239

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
42,12 55,15 55,15

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2100 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990782246

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
84,24 104,22 104,22

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2101 Olanzapinum Olazax, tabl., 20 mg 28 tabl. 5909990925179 2012-05-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
168,48 198,36 198,36

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,97

2102 Olanzapinum
Olazax Disperzi, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990782253

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
42,12 55,15 55,15

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20
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2103 Olanzapinum
Olazax Disperzi, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990782260

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
84,24 104,22 104,22

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2104 Olanzapinum
Olazax Disperzi, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 20 mg

28 tabl. 5909990925186 2012-05-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
168,48 198,36 198,36

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,97

2105 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990781782

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,40 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,18

2106 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990781805

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

2107 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990832774

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 68,26 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,66

2108 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990832781

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
115,56 138,13 131,61

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,72

2109 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
51,84 65,55 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,33

2110 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,84 127,33 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,70

2111 Olanzapinum Olzin, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729081

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
104,76 126,18 122,83

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,55

2112 Olanzapinum Olzin, tabl. , 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729159

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,24 61,42

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,02

2113 Olanzapinum Parnassan, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990743599

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
44,28 57,86 57,86

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2114 Olanzapinum Parnassan, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990743629

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
91,80 112,71 112,71

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20
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2115 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990640249

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,79 63,36 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,14

2116 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990640287

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,30 126,75 122,83 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,12

2117 Olanzapinum Sanza 10 mg tabletka, tabl. ,
10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990692668

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
100,44 121,56 121,56

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2118 Olanzapinum Sanza 5 mg tabletka, tabl. ,
5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990692590

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,22 63,83 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,61

2119 Olanzapinum Synza 10 mg, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704866

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,30 126,75 122,83

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,12

2120 Olanzapinum Synza 5 mg, tabl. powl., 5
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704750

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,21 63,80 61,42

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,58

2121 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. (blist.Alu-OPA) 5909990069705

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

2122 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. (blist.Alu-OPA) 5909990069866

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

2123 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
15 mg

28 tabl. (blist.) 5909990069958 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.2, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
162,00 190,03 184,25

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,26

2124 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
20 mg

28 tabl. (blist.) 5909990070008 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.2, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
216,00 249,21 245,67

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,51

2125 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991081812

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

2126 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991081911

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02
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2127 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990647804

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,60 62,09 61,42

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,87

2128 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990647835

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 68,26 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,66

2129 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
97,20 118,09 118,09

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2130 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990648160

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 130,04 130,04

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

2131 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990916917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

2132 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990917013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
116,64 139,29 131,61

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,88

2133 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991064518

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

2134 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991064617 2012-01-01 2 lata

178.2, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
81,00 99,66 98,71

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia
ryczałt 4,15

2135 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991064716

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
116,64 139,29 131,61

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,88

2136 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990775675

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

2137 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990775682

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

2138 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 15 mg

28 tabl. 5909990775712 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.2, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
162,00 190,03 184,25

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,26

2139 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 20 mg

28 tabl. 5909990775729 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.2, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
216,00 249,21 245,67

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,51

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2140 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

2141 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
115,71 138,30 131,61

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,89

2142 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990892082

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
52,35 66,09 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,87

2143 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990892129

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
110,70 132,54 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 12,91

2144 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 15 mg

28 tabl. 5909990892150 2012-03-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
162,12 190,16 184,25

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,39

2145 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 20 mg

28 tabl. 5909990892303 2012-03-01 2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
220,06 253,55 245,67

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 13,85

2146 Olanzapinum

ZypAdhera, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań o

przedłużonym uwalnianiu,
210 mg

1 fiol.pr.a 0,21g (+1
fiol.roz.3 ml) 5909990686803 2012-01-01 2 lata

178.4, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

583,20 652,12 652,12

Schizofrenia u dorosłych
pacjentów, u których

uzyskano odpowiednią
stabilizację podczas

leczenia olanzapiną w
postaci doustnej, w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 3,20

2147 Olanzapinum

ZypAdhera, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

1 fiol.pr.a 0,3g (+1
fiol.roz.3 ml) 5909990686827 2012-01-01 2 lata

178.4, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

885,84 982,64 931,60

Schizofrenia u dorosłych
pacjentów, u których

uzyskano odpowiednią
stabilizację podczas

leczenia olanzapiną w
postaci doustnej, w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 54,24
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2148 Olanzapinum

ZypAdhera, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań o

przedłużonym uwalnianiu,
405 mg

1 fiol.pr.a 0,405g
(+1fiol.roz.3 ml) 5909990686834 2012-01-01 2 lata

178.4, Leki przeciwpsychotyczne
- olanzapina do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

1 177,44 1 302,45 1 257,66

Schizofrenia u dorosłych
pacjentów, u których

uzyskano odpowiednią
stabilizację podczas

leczenia olanzapiną w
postaci doustnej, w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 49,11

2149 Olanzapinum Zyprexa, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990743117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
85,19 101,24 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 43,02

2150 Olanzapinum Zyprexa, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990743315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
170,39 196,40 122,83 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 76,77

2151 Omeprazolum Agastin, kaps. dojel. twarde,
20 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990068401

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,45 11,24 11,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,62

2152 Omeprazolum Agastin, kaps. dojel. twarde,
20 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990068425

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,60 18,68 18,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,34

2153 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20
mg 14 kaps. (pojem.) 5909990880218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,26 14,26 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,63

2154 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20
mg 28 kaps. (pojem.) 5909990880225

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

2155 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 7 kaps. 5909990420513

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,90 17,79 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,98
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2156 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990420520

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,63 25,35 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 19,72

2157 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 28 kaps. 5909990420537

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,84 26,43 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,17

2158 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 56 kaps. 5909990420544 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 28,84 38,90 38,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 19,45

2159 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 14 kaps. 5909990077656 2012-09-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 7,50 11,31 11,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,68

2160 Omeprazolum Goprazol 20mg, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. 5909990077663 2012-09-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 11,99 18,03 18,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,02

2161 Omeprazolum Helicid 10, kaps., 10 mg 14 kaps. 5909990877317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,72 12,25 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,44

2162 Omeprazolum Helicid 10, kaps., 10 mg 28 kaps. 5909990877324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 22,92 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 17,29

2163 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 kaps. (but.) 5909990420612

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,20 20,61 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,98

2164 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 kaps. (but.) 5909990420629

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 24,84 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,58
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2165 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 kaps. (but.) 5909990422654

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 57,24 71,69 71,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 35,85

2166 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. 5909997014555 2012-07-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 12,43

2167 Omeprazolum Helicid 20, kaps. dojel., 20
mg 90 kaps. 5909997070384 2012-09-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 45,36 58,98 58,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 29,49

2168 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel.
twarde, 40 mg 28 kaps. 5909990921324 2012-07-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 27,43 37,40 37,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 18,70

2169 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 tabl. 5909990889600

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,69 18,77 18,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,39

2170 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel.
twarde, 40 mg 28 tabl. 5909990891351

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 25,38 35,21 35,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 17,61

2171 Omeprazolum Losec, kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990193721

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 29,51 34,85 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 29,22

2172 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. 5909991100926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,58 18,65 18,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,33

2173 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 24,84 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,58
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2174 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20
mg 56 kaps. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 32,40 42,71 42,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,36

2175 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 32,40 42,71 42,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,36

2176 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990772629

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 21,06 25,80 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 20,17

2177 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 23,22 30,05 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 18,79

2178 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel.
twarde, 40 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 34,56 45,03 45,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 22,52

2179 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990772919

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,96 17,14 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,51

2180 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 kaps. 5909990772926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,48 8,78 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,97

2181 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 kaps. 5909990772933

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43
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2182 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20
mg 14 kaps. (but.) 5909990635443

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,94 13,91 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,28

2183 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20
mg 28 kaps. (but.) 5909990635450

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,28 19,41 19,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,71

2184 Omeprazolum
Tulzol, Omeprazolum
123ratio, kaps. dojel.

twarde, 20 mg
14 kaps. 5909990659449 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 7,69 11,50 11,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,87

2185 Omeprazolum
Tulzol, Omeprazolum
123ratio, kaps. dojel.

twarde, 20 mg
28 kaps. 5909990659456 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 15,38 21,66 21,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,83

2186 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde,
10 mg 28 kaps. 5909990796205 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 8,64 12,52 11,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 6,89

2187 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde,
20 mg 28 kaps. 5909990796298 2012-05-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 13,95 20,12 20,12
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 10,06

2188 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990744510 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
37,26 48,30 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,54

2189 Ondansetronum Emetron, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990902811 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
42,21 53,58 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 8,82

2190 Ondansetronum OndaLEK 8, tabl. powl., 8
mg 10 tabl. (blist.) 5909990573219 2012-01-01 2 lata

7.1, Leki przeciwwymiotne -
antagoniści receptora

serotoninowego - postacie do
podawania doustnego

59,40 71,99 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 27,23

2191 Ondansetronum
Ondansetron Bluefish, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 4 mg

10 tabl. 5909990777044 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
15,12 21,63 21,63 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

2192 Ondansetronum
Ondansetron Bluefish, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 8 mg

10 tabl. 5909990777150 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
20,52 30,39 30,39 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

2193 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990994717 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
36,94 47,96 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

2194 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 tabl. 5909990001811 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
31,86 39,54 23,98 Nowotwory złośliwe ryczałt 18,76

2195 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990001910 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
64,80 77,77 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 33,01
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2196 Ondansetronum Zofran, czopki, 16 mg 2 czop. 5909990810529 2012-01-01 2 lata
7.2, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do
podawania doodbytniczego

55,08 69,33 69,33 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

2197 Ondansetronum Zofran, syrop, 4 mg/5ml 50 ml 5909990810611 2012-01-01 2 lata
7.1, Leki przeciwwymiotne -

antagoniści receptora
serotoninowego - postacie do

podawania doustnego
72,65 83,19 23,98 Nowotwory złośliwe ryczałt 62,41

2198 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat
doustny, 4 mg 10 szt. 5909990887910 2012-01-01 2 lata

7.1, Leki przeciwwymiotne -
antagoniści receptora

serotoninowego - postacie do
podawania doustnego

31,86 39,54 23,98 Nowotwory złośliwe ryczałt 18,76

2199 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat
doustny, 8 mg 10 szt. 5909990888016 2012-01-01 2 lata

7.1, Leki przeciwwymiotne -
antagoniści receptora

serotoninowego - postacie do
podawania doustnego

64,80 77,77 47,96 Nowotwory złośliwe ryczałt 33,01

2200 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990048809

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,90 33,65 33,65 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

2201 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300
mg 50 tabl. 5909990048823

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,67 63,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

2202 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600
mg 50 tabl. 5909990048854

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
98,28 119,67 119,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

2203 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina
doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - płynne
postacie farmaceutyczne

86,63 105,82 105,82 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

2204 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 150 mg 50 tabl. 5909990825516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
29,80 38,90 33,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 8,43

2205 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 300 mg 50 tabl. 5909990825615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
57,24 71,76 67,35 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 7,61

2206 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 600 mg 50 tabl. 5909990825714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
112,32 134,69 134,69 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

2207 Oxybutyninum Ditropan, tabl. , 5 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990163519 2012-01-01 2 lata

75.1, Leki urologiczne stosowane
w nietrzymaniu moczu -

oksybutynina
11,34 15,89 14,23 Stwardnienie rozsiane 30% 5,93

2208 Oxybutyninum Driptane, tabl. , 5 mg 60 tabl. 5909990783816 2012-01-01 2 lata
75.1, Leki urologiczne stosowane

w nietrzymaniu moczu -
oksybutynina

21,09 28,46 28,46 Stwardnienie rozsiane 30% 8,54

2209 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 5
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990643905 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 46,44 58,31 42,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 18,53

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2210 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 5
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990643905 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 46,44 58,31 42,98

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 18,53

2211 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990643943 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 92,88 112,00 85,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 29,24

2212 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
10 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990643943 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 92,88 112,00 85,96

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 29,24

2213 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
20 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644001 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 169,06 197,51 171,92

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 28,79

2214 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
20 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644001 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 169,06 197,51 171,92
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 28,79

2215 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
40 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644025 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 324,00 367,41 343,83
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 26,99

2216 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
40 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644025 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 324,00 367,41 343,83

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 26,99

2217 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
80 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644049 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 615,60 687,66 687,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 6,83

2218 Oxycodonum
OxyContin, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
80 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990644049 2012-01-01 2 lata 150.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - oksykodon 615,60 687,66 687,66

Neuralgia popółpaścowa
przewlekła, Nowotwory

złośliwe,
Wieloobjawowy
miejscowy zespół
bólowy typu I -

odruchowa dystrofia
współczulna oraz typu II

– kauzalgia

ryczałt 6,83
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2219 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621026

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,34 15,40 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,77

2220 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621040

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,09 22,41 22,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,21

2221 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. (blist.) 5909991128418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,30 14,29 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,66

2222 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991128432

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,67 26,25 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,99

2223 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. (blist.) 5909991128814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 5,16 7,37 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 4,56

2224 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991128838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,69 14,71 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,08

2225 Pantoprazolum Contracid, tabl. powl.
dojelitowe, 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,16 13,07 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,44

2226 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,34 24,82 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,56

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2227 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel.,
20 mg 14 tabl. (blist.) 5909990478767

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,02 9,35 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 6,54

2228 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990478774

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,04 18,30 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,67

2229 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel.,
40 mg 14 tabl. (blist.) 5909990689842

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,72 13,67 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,04

2230 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990689859

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,44 26,00 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,74

2231 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20
mg 28 tabl. 5909990653409

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,56 11,36 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,73

2232 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40
mg 14 tabl. 5909990653508

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,56 11,36 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,73

2233 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. 5909990653539

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,50 19,65 19,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,83

2234 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (blist.) 5909990085033

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,37 14,38 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,75
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2235 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (blist.) 5909990082643

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,69 26,27 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,01

2236 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,60 15,68 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,05

2237 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,50 27,13 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,87

2238 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990075003

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,82 14,85 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,22

2239 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20
mg 56 tabl. 5909990075041

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,65 19,81 19,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,91

2240 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990075089

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,68 26,26 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,00

2241 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40
mg 56 tabl. 5909990075126

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 27,54 37,52 37,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 18,76

2242 Pantoprazolum Panogastin, tabl. dojel., 20
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990646210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,34 15,40 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,77
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2243 Pantoprazolum Panogastin, tabl. dojel., 40
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990646272

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 21,06 27,73 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 16,47

2244 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,18 10,95 10,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,48

2245 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,42 20,63 20,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,32

2246 Pantoprazolum Pantogen 20, tabl. dojel., 20
mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990780549

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,35 11,14 11,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,57

2247 Pantoprazolum Pantogen 40, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990780587

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 15,66 21,96 21,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,98

2248 Pantoprazolum Pantopraz 40 mg, tabl.
dojel., 40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990889167

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,09 22,41 22,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,21

2249 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl.
dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990866793 2012-07-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 6,70 10,44 10,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,22

2250 Pantoprazolum Pantoprazole Arrow, tabl.
dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990867066 2012-07-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 13,07 19,17 19,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,59

2251 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl.
dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990793907 2012-09-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 6,48 10,21 10,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 5,11

2252 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl.
dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990794188 2012-09-01 2 lata 2.0, Inhibitory pompy

protonowej - stosowane doustnie 12,96 19,07 19,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 9,54
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2253 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. 5909990652303

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 4,35 6,50 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 3,69

2254 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990652334

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,82 12,71 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,08

2255 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. 5909990652358

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,69 12,57 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 6,94

2256 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990652372

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,77 24,21 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,95

2257 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. 5909990730094

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 3,46 5,55 5,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 2,78

2258 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,91 10,66 10,66

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,33

2259 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. 5909990730162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,91 10,66 10,66

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,33

2260 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 19,98 19,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,99
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2261 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990059546

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,86 12,76 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,13

2262 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990059591

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,93 24,39 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,13

2263 Paroxetinum Arketis tabletki 20 mg, tabl.
, 20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990047109 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
18,90 24,09 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 13,67

2264 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990425877 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
19,44 24,67 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 14,25

2265 Paroxetinum Parogen, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 5909990425884 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
38,88 47,66 29,75 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 26,84

2266 Paroxetinum Paroxinor, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990798346 2012-05-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
9,18 13,69 13,69 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 4,11

2267 Paroxetinum Paxtin 20, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990010189 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
19,22 24,44 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 14,02

2268 Paroxetinum Paxtin 40, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990010202 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
37,80 46,50 29,75 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 25,68

2269 Paroxetinum Rexetin, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991006310 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
19,85 25,11 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 14,69

2270 Paroxetinum Seroxat, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. 5909990640515 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
49,82 57,18 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 46,76

2271 Paroxetinum Xetanor 20 mg, tabl. powl.,
20 mg 30 tabl. 5909990570515 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
22,14 27,56 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 17,14

2272 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do
wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml

1 amp.-strz.a 0,6 ml (z
zab.igly) 5909990007523

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

3 286,98 3 587,47 3 587,47
Nowotwory złośliwe,

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Profilaktyka pierwotna i
wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem, w

szczegóności u chorych
poddawanych

chemioterapii o założeniu
radykalnym

ryczałt 3,20

2273 Perazinum Peragal, tabl. , 25 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990826018 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 1,43 1,87 1,18 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,69

2274 Perazinum Peragal, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990826117 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 4,75 7,10 7,10 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2275 Perazinum Perazin 100 mg , tabl. , 100
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990858514 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 4,75 7,10 7,10 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2276 Perazinum Perazin 25 mg, tabl. , 25 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990858415 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 1,43 1,87 1,18 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,69
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2277 Perazinum Pernazinum, tabl. , 100 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990199518 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 4,89 7,25 7,10 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,15

2278 Perazinum Pernazinum, tabl. , 25 mg 20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990202614 2012-01-01 2 lata 176.0, Leki przeciwpsychotyczne

- perazyna 1,44 1,89 1,18 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,71

2279 Perindoprilum Coverex, tabl. , 4 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990836710 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
18,61 21,60 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 19,06

2280 Perindoprilum Lextril, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990675128 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,31 14,85 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 12,31

2281 Perindoprilum Lextril, tabl. , 8 mg 30 tabl. 5909990675180 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

20,52 24,99 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 19,92

2282 Perindoprilum Prenessa, tabl. , 4 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990569311 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
12,20 14,74 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 12,20

2283 Perindoprilum Prenessa, tabl. , 8 mg 30 tabl. 5909990662494 2012-01-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

22,03 26,60 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 21,53

2284 Perindoprilum Prestarium 10mg, tabl.
powl., 10 mg 30 tabl. 5909990336081 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
35,32 41,40 14,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 35,06

2285 Perindoprilum Prestarium 5mg, tabl. powl.,
5 mg 30 tabl. 5909990337774 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,30 28,08 7,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2286 Perindoprilum Vidotin, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990653614 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,26 12,67 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,13

2287 Perindoprilum Vidotin, tabl. , 8 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990653621 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
17,71 21,98 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,91

2288 Perindoprilum +
Amlodipinum Amlessa, tabl. , 4+5 mg 30 tabl. 5909990908134 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
15,55 18,33 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,79

2289 Perindoprilum +
Amlodipinum Amlessa, tabl. , 4+10 mg 30 tabl. 5909990908165 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
15,55 18,33 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,79

2290 Perindoprilum +
Amlodipinum Amlessa, tabl. , 8+5 mg 30 tabl. 5909990908196 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,49 29,23 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,16

2291 Perindoprilum +
Amlodipinum Amlessa, tabl. , 8+10 mg 30 tabl. 5909990908240 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,49 29,23 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,16

2292 Perindoprilum +
Amlodipinum

Co-Prestarium, tabl. , 5+5
mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990669301 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,30 28,08 7,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2293 Perindoprilum +
Amlodipinum

Co-Prestarium, tabl. , 10+5
mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990669332 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
38,88 45,21 14,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 38,87
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2294 Perindoprilum +
Amlodipinum

Co-Prestarium, tabl. , 5+10
mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990669387 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,30 28,08 7,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2295 Perindoprilum +
Amlodipinum

Co-Prestarium, tabl. , 10+10
mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990669400 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
38,88 45,21 14,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 38,87

2296 Perindoprilum +
Indapamidum

Co-Prenessa , tabl. , 8+2,5
mg 30 tabl. 5909990850167 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
22,01 26,59 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 21,52

2297 Perindoprilum +
Indapamidum

Co-Prenessa 4 mg / 1,25
mg, tabl. , 4+1,25  mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990641086 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
16,20 19,02 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,48

2298 Perindoprilum +
Indapamidum

Co-Prenessa 4 mg / 1,25
mg, tabl. , 4+1,25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990746569 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
16,20 19,02 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,48

2299 Perindoprilum +
Indapamidum

Noliprel Bi-Forte, tabl.
powl., 10+2,5 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990707782 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
38,88 45,21 14,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 38,87

2300 Perindoprilum +
Indapamidum

Noliprel Forte, tabl. powl.,
5+1,25 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990055029 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,30 28,08 7,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2301 Perindoprilum +
Indapamidum

Tertensif Bi-Kombi, tabl.
powl., 10+2,5 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990715206 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
38,88 45,21 14,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 38,87

2302 Perindoprilum +
Indapamidum

Tertensif Kombi, tabl.
powl., 5+1,25 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990055678 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
24,30 28,08 7,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2303 Perphenazinum Trilafon, tabl. powl., 2 mg 100 tabl. (5 blist.po 20
szt.) 5909990661206 2012-01-01 2 lata

174.1, Leki przeciwpsychotyczne
- perfenazyna do podawania

doustnego
16,08 19,32 6,75 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 12,57

2304 Perphenazinum Trilafon, tabl. powl., 4 mg 100 tabl. (5 blist.po 20
szt.) 5909990661237 2012-01-01 2 lata

174.1, Leki przeciwpsychotyczne
- perfenazyna do podawania

doustnego
17,91 22,79 13,50 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 9,29

2305 Perphenazinum Trilafon, tabl. powl., 8 mg 100 tabl. (5 blist.po 20
szt.) 5909990661244 2012-01-01 2 lata

174.1, Leki przeciwpsychotyczne
- perfenazyna do podawania

doustnego
19,92 27,00 27,00 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2306 Perphenazinum Trilafon Enanthate, roztwór
do wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.a 1 ml 5909990122516 2012-01-01 2 lata

174.2, Leki przeciwpsychotyczne
- perfenazyna do podawania

pozajelitowego
104,64 126,06 126,06 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2307 Phenobarbitalum Luminalum, czopki, 15 mg 10 czop. (2 blist.po 5
szt.) 5909990148813

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbital - postacie do

podawania doodbytniczego
2,15 3,22 3,22 Padaczka Padaczka u dzieci do 30

miesiąca życia ryczałt 3,20

2308 Phenobarbitalum Luminalum, tabl. , 100 mg 10 tabl. 5909990260614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbtal - postacie do

podawania doustnego
4,40 6,58 6,56 Padaczka Padaczka u dzieci ryczałt 3,22

2309 Phenobarbitalum Luminalum UNIA, tabl. ,
100 mg 10 tabl. 5909990812615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbtal - postacie do

podawania doustnego
4,38 6,56 6,56 Padaczka Padaczka u dzieci ryczałt 3,20
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2310 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 1000, tabl. powl.,
1000000 U 12 tabl. 5909990070916

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.3, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - stałe postacie

farmaceutyczne
4,54 6,56 5,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,91

2311 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 1500, tabl. powl.,
1500000 j.m. 12 tabl. 5909990071012

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.3, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - stałe postacie

farmaceutyczne
5,94 8,77 8,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,20

2312 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 750, zawiesina
doustna, 750000 j.m./5ml 60 ml (but.) 5909990363216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.4, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - plynne
postacie farmaceutyczne

7,02 10,26 10,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,20

2313 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl. ,
100 mg 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990093519 2012-01-01 2 lata

156.0, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

fenytoina
10,80 15,37 15,37 Padaczka ryczałt 3,20

2314 Phytomenadionum (vit.
K1)

Vitacon, tabl. drażowane,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990772810 2012-01-01 2 lata 25.0, Witamina K i inne leki

hemostatyczne - fytomenadion 13,37 18,67 18,67
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

2315 Pilocarpinum
Pilocarpinum WZF 2%,

krople do oczu, roztwór, 20
mg/ml

10 ml (2x5 ml) 5909990237524 2012-01-01 2 lata
211.0, Leki przeciwjaskrowe -

parasympatykomimetyki -
pilokarpina

6,06 8,92 8,92 Jaskra 30% 2,68

2316 Piribedilum
Pronoran, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
50 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990846320 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
24,84 33,07 33,07 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 9,92

2317 Prednisolonum Encortolon, tabl. , 5 mg 20 tabl. 5909990170715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
82.4, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednisolon
3,93 5,90 5,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

2318 Prednisonum Encorton, tabl. , 1 mg 20 tabl. 5909990170616 2012-01-01 2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
3,24 3,68 0,71 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,97

2319 Prednisonum Encorton, tabl. , 1 mg 20 tabl. 5909990170616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
3,24 3,68 0,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,68

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2320 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 20 tabl. 5909990297016 2012-01-01 2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
4,15 5,49 3,54 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,95

2321 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 20 tabl. 5909990297016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
4,15 5,49 3,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 5,15

2322 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 100 tabl. 5909990297023 2012-01-01 2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
13,50 18,59 17,71 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,88

2323 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 100 tabl. 5909990297023

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
13,50 18,59 17,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 6,21

2324 Prednisonum Encorton, tabl. , 10 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405329 2012-01-01 2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
7,33 9,93 7,09 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,84

2325 Prednisonum Encorton, tabl. , 10 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405329

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
7,33 9,93 7,09

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 6,04

2326 Prednisonum Encorton, tabl. , 20 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405428 2012-01-01 2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
9,87 14,17 14,17 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

2327 Prednisonum Encorton, tabl. , 20 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
9,87 14,17 14,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,27

2328 Primidonum Mizodin, tabl. , 250 mg 60 tabl. 5909990274413 2012-01-01 2 lata
155.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
primidon

15,88 21,89 21,89 Padaczka ryczałt 3,20

2329 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe,
50 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990569380 2012-01-01 2 lata

65.1, Hormony płciowe -
progestageny - progesteron

stosowane doustnie i
dopochwowo

21,60 29,08 29,08
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20
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2330 Progesteronum Luteina 50, tabl.
podjęzykowe, 50 mg 30 tabl. 5909990267422 2012-01-01 2 lata

65.1, Hormony płciowe -
progestageny - progesteron

stosowane doustnie i
dopochwowo

11,58 14,97 8,72
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 9,45

2331 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990034123

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 30.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy I C - propafenon 5,29 7,70 6,92

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie doraźne i
profilaktyka nawrotów

nadkomorowych
zaburzeń rytmu serca
zwłaszcza u chorych z

objawowym migotaniem
przedsionków bez

choroby organicznej
serca lub w przebiegu

nadciśnienia tętniczego
bez cech istotnego

przerostu lewej komory;
Zaburzenia rytmu serca
w zespole WPW oraz
komorowe zaburzenia

rytmu serca - u dzieci do
18 roku życia

ryczałt 3,98

2332 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 300
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990034215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 30.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy I C - propafenon 9,61 13,84 13,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie doraźne i
profilaktyka nawrotów

nadkomorowych
zaburzeń rytmu serca
zwłaszcza u chorych z

objawowym migotaniem
przedsionków bez

choroby organicznej
serca lub w przebiegu

nadciśnienia tętniczego
bez cech istotnego

przerostu lewej komory;
Zaburzenia rytmu serca
w zespole WPW oraz
komorowe zaburzenia

rytmu serca - u dzieci do
18 roku życia

ryczałt 3,20

2333 Propranololum Propranolol WZF, tabl. , 10
mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990112111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
2,17 2,65 1,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie tachyarytmii
nadkomorowych i

komorowych,
nadciśnienia tętniczego,

kardiomiopatii
przerostowej z

zawężeniem drogi
odpływu, profilaktyka

napadów
anoksemicznych,

leczenie niewydolności
serca oraz leczenie

naczyniaków
wczesnoniemowlęcych -

u dzieci do 18 roku
życia; Profilaktyka

migreny - u dzieci do 6
roku życia

ryczałt 2,65
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2334 Propranololum Propranolol WZF, tabl. , 40
mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990112210

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
3,03 4,54 4,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie tachyarytmii
nadkomorowych i

komorowych,
nadciśnienia tętniczego,

kardiomiopatii
przerostowej z

zawężeniem drogi
odpływu, profilaktyka

napadów
anoksemicznych,

leczenie niewydolności
serca oraz leczenie

naczyniaków
wczesnoniemowlęcych -

u dzieci do 18 roku
życia; Profilaktyka

migreny - u dzieci do 6
roku życia

ryczałt 3,20

2335 Pyrantelum
Pyrantelum Medana,

Pyrantelum, zawiesina
doustna, 250 mg/5ml

15 ml 5909990276417 2012-01-01 2 lata
194.3, Leki przeciwrobacze -

pyrantel - płynne postacie
farmaceutyczne

3,18 4,76 4,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

2336 Pyrantelum
Pyrantelum

Polpharma,Pyrantelum,
tabl. , 250 mg

3 tabl. (blist.) 5909990206414 2012-01-01 2 lata
194.2, Leki przeciwrobacze -

pyrantel - stałe postaci
farmaceutyczne

2,67 4,01 4,01
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

2337 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl.
, 500 mg 250 tabl. 5909990263516 2012-01-01 2 lata 113.0, Leki przeciwprątkowe -

inne - pyrazynamid 62,10 77,60 77,60
Gruźlica, tym również

gruźlica wielolekooporna
i inne mykobakteriozy

bezpłatny 0,00

2338 Pyridostigmini
bromidum

Mestinon, tabl. drażowane,
60 mg 150 tabl. 5909991014421 2012-01-01 2 lata

188.0, Leki
parasympatykomimetyczne -

bromek pirydostygminy
108,54 130,45 130,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 39,14

2339 Pyridostigmini
bromidum

Mestinon, tabl. drażowane,
60 mg 150 tabl. 5909991014421 2012-01-01 2 lata

188.0, Leki
parasympatykomimetyczne -

bromek pirydostygminy
108,54 130,45 130,45 Miastenia ryczałt 5,33

2340 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990897780 2012-09-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,16 9,07 7,47

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,80

2341 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl.,
100 mg 60 tabl. 5909990910762 2012-09-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,57 62,83 59,77

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,26

2342 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl.,
200 mg 60 tabl. 5909990910779 2012-09-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
99,14 119,86 119,53

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 3,53

2343 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990719389

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,53 11,61 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 7,34

2344 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990719853 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,92 62,12 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,55

2345 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990720163 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
101,52 122,41 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,08

2346 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990720309 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
152,28 179,37 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,87
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2347 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990806355

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,91 9,87 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,60

2348 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 5909990806362 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
53,24 66,76 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,19

2349 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 5909990806386 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
106,49 127,73 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,40

2350 Quetiapinum Gentiapin, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990713646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
9,29 12,42 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 8,15

2351 Quetiapinum Gentiapin, tabl. powl., 100
miligram 60 tabl. 5909990713653 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
51,03 64,39 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 7,82

2352 Quetiapinum Gentiapin, tabl. powl., 300
miligram 60 tabl. 5909990713929 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
194,40 224,44 179,30 Schizofrenia ryczałt 49,94

2353 Quetiapinum Gentiapin, tabl. powl., 200
miligram

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990730636 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,06 122,99 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,66

2354 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990722198

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,67 9,62 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,35

2355 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990722327 2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
145,80 172,44 172,44

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,80

2356 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990722365 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,60 61,79 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,22

2357 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990722426 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
97,20 117,79 117,79

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 3,20

2358 Quetiapinum Ketilept, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990055531

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
9,72 12,88 7,47

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 8,61

2359 Quetiapinum Ketilept, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990055562 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
46,55 59,60 59,60

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia
ryczałt 3,20

2360 Quetiapinum Ketilept, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990055593 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
98,82 119,53 119,53

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia
ryczałt 3,20

2361 Quetiapinum Ketilept, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990055630 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
152,28 179,37 179,30

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia
ryczałt 4,87
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2362 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990058754 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
45,36 58,32 58,32

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 3,20

2363 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200
mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909990058761 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
167,40 196,02 196,02

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,33

2364 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990058778 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
22,68 30,73 29,88

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,05

2365 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100
mg 10 blist. po 10szt. 5909990058785 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
83,70 102,47 99,61

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,06

2366 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25
mg 10 blist. po 10szt. 5909990058808

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
21,11 28,40 24,90

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 6,70

2367 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990081196 2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
95,04 115,48 115,48

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 3,20

2368 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990081233 2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,63 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,06

2369 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990779062 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
149,04 175,90 175,90

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,80

2370 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990430840

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,64 11,73 7,47

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 7,46

2371 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (pojem.) 5909990430857 2012-01-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,10 59,77

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia
ryczałt 7,53

2372 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. (pojem.) 5909990430888 2012-01-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,57 119,53

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia
ryczałt 7,24

2373 Quetiapinum Kventiax 100, tabl. powl.,
100 mg 60 tabl. 5909990074143 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
52,92 66,41 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,84

2374 Quetiapinum Kventiax 200, tabl. powl.,
200 mg 60 tabl. 5909990074235 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,84 127,04 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,71

2375 Quetiapinum Kventiax 25, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990074068

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,64 9,58 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,31

2376 Quetiapinum Kventiax 300, tabl. powl.,
300 mg 60 tabl. 5909990074280 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
158,76 186,30 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,80
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2377 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100
mg 60 tabl. 5909990688234 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
53,28 66,80 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,23

2378 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990688241

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,65 9,60 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,33

2379 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990688265 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
159,84 187,46 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 12,96

2380 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990688272 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
79,92 97,95 89,65

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,50

2381 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990688296 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
106,55 127,79 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,46

2382 Quetiapinum Kwetax, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990692804

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,62 8,49 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,22

2383 Quetiapinum Kwetax, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990692873 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,96 62,18 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,61

2384 Quetiapinum Kwetax, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990692996 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
101,52 122,41 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,08

2385 Quetiapinum Kwetax, tabl. powl., 300 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990693061 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
152,28 179,37 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,87

2386 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990634941 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
147,96 172,10 119,53 Schizofrenia ryczałt 55,77

2387 Quetiapinum Nantarid, tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990634965 2012-01-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
201,96 232,53 179,30 Schizofrenia ryczałt 58,03

2388 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl.,
100 mg 60 tabl. 5909990788590 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
53,28 66,80 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,23

2389 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl.,
200 mg 60 tabl. 5909990788651 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
106,56 127,80 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,47

2390 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl.,
25 mg 30 tabl. 5909990788583

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,64 8,51 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,24

2391 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl.,
300 mg 60 tabl. 5909990788675 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
159,84 187,46 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 12,96
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2392 Quetiapinum Poetra, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990742547

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,53 8,40 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,13

2393 Quetiapinum Poetra, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990742752 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
51,30 64,67 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 8,10

2394 Quetiapinum Poetra, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. (10 blist.po 6
szt.) 5909990743063 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
103,74 124,79 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 8,46

2395 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 150
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990717606 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
39,96 51,20 44,82

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,58

2396 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 150
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990717651 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
78,30 96,21 89,65

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,76

2397 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990717705

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,66 9,61 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,34

2398 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990717903 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
100,44 121,26 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,93

2399 Quetiapinum Quentapil, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990718009 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 62,94 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,37

2400 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 100
mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990718047 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
79,92 97,95 89,65

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,50

2401 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 300
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990718108 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
150,12 177,06 177,06

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,80

2402 Quetiapinum Quetiser, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990763238

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,94 8,84 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,57

2403 Quetiapinum Quetiser, tabl. powl., 100
mg 60 tabl. 5909990763269 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,10 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 7,53

2404 Quetiapinum Quetiser, tabl. powl., 200
mg 60 tabl. 5909990763306 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
101,52 122,41 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,08

2405 Quetiapinum Quetiser, tabl. powl., 300
mg 60 tabl. 5909990763337 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
158,76 186,30 179,30

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 11,80

2406 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990736393 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 62,94 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,37
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2407 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990736461 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
101,95 122,88 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,55

2408 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 300 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990736492 2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
149,04 175,90 175,90

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 4,80

2409 Quetiapinum Stadaquel, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990727056

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,97 9,95 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,68

2410 Quetiapinum Stadaquel, tabl. powl., 100
mg 60 tabl. 5909990727094 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
51,03 64,39 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 7,82

2411 Quetiapinum Stadaquel, tabl. powl., 200
mg 60 tabl. 5909990727261 2012-03-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,06 122,99 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 6,66

2412 Quetiapinum Symquel, tabl. powl., 100
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990635368 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,60 61,79 59,77

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 5,22

2413 Quetiapinum Symquel, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990635382

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,56 8,43 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,16

2414 Quetiapinum Symquel, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990635429 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
97,20 117,79 117,79

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 3,20

2415 Quetiapinum Vorta, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909990778072

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,63 8,50 7,47

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,23

2416 Quetiapinum Vorta, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990778096 2012-01-

01/2012-05-01 2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
52,92 66,41 59,77

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 9,84

2417 Quetiapinum Vorta, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 5909990778157 2012-01-
01/2012-05-01 2 lata

178.3, Leki przeciwpsychotyczne
- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,84 127,04 119,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa
ryczałt 10,71

2418 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990707010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

18,36 20,77 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 20,15

2419 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990707119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

22,68 26,45 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 23,07

2420 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. 5909991080129

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

35,64 41,73 14,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 35,42
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2421 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5
mg 30 tabl. 5909990706914

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,80 16,41 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,41

2422 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990953882 2012-09-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
26,30 31,90 15,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 25,14

2423 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125417

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,34 12,69 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,69

2424 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,58 16,72 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,10

2425 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 19,40 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,02

2426 Quinaprilum Aprilgen 10mg, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014439

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,88 13,83 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,21

2427 Quinaprilum Aprilgen 20mg, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990014460

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,20 19,52 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,14

2428 Quinaprilum Aprilgen 40mg, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014507

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,08 33,80 15,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 27,04

2429 Quinaprilum Aprilgen 5mg, tabl. powl., 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990014354

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,72 10,97 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,97

2430 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215737

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,72 10,97 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,97

2431 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215805

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,88 13,83 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,21

2432 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215898

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 19,40 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,02

2433 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215980

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,08 33,80 15,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 27,04
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2434 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl.
, 10 mg 30 tabl. 5909990571468

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,66 21,64 21,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

2435 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl.
, 10 mg 60 tabl. 5909990571475

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

24,84 34,14 34,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 25,60

2436 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl. ,
5 mg 30 tabl. 5909990571499

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,64 12,28 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 7,21

2437 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl. ,
5 mg 60 tabl. 5909990571505

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

13,77 19,61 19,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

2438 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653355

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,60 5,42 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,27

2439 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653362

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,60 10,99 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,25

2440 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653379

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,03 20,73 20,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

2441 Ramiprilum Axtil, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337958

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,36 6,35 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,81

2442 Ramiprilum Axtil, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337972

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,69 12,33 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 7,26

2443 Ramiprilum Axtil, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337989

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

17,28 23,36 22,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,22

2444 Ramiprilum Mitrip, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990770397 2012-05-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

10,80 16,20 16,20
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 11,95

2445 Ramiprilum Mitrip, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909991110611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,89 5,85 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,31

2446 Ramiprilum Mitrip, tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909991110710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,78 11,35 11,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40
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2447 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,36 20,02 20,02
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

2448 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990212170

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,48 8,62 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,08

2449 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990212248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,61 13,31 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 8,24

2450 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990694631

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,30 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,56

2451 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990694655

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 21,86 21,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,40

2452 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990052653

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

20,98 27,33 22,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 17,19

2453 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 2,5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990644551

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,49 8,63 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,09

2454 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990644575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,88 16,81 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,74

2455 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990763542 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
5,35 8,59 8,59

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 5,97

2456 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990763559 2012-05-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,69 16,08 16,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,95

2457 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990796601 2012-07-01 2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,34 10,71 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 5,97

2458 Ramiprilum Ramipril Pfizer, tabl., 10
mg 28 tabl. 5909990796649 2012-07-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
14,70 20,37 20,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,95

2459 Ramiprilum Ramistad 10, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990017461

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

10,80 16,20 16,20
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95
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2460 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. 5909990017447

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,24 5,04 5,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

2461 Ramiprilum Ramistad 5, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990017454

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,48 9,80 9,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 5,97

2462 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde,
10 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047987

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,34 21,05 21,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

2463 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps.
twarde, 2,5 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047949

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,46 5,28 5,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

2464 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde,
5 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047963

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,78 11,18 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,44

2465 Ramiprilum Tritace 10, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990916016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

19,76 25,78 21,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,32

2466 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990478217

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,85 15,33 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,18

2467 Ramiprilum Tritace 5, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990478316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,52 20,54 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 15,80

2468 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610532

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 22,09 22,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

2469 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610440

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,00 5,97 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,43

2470 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610495

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,47 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

2471 Ramiprilum +
Felodipinum

Delmuno 2,5, tabl. powl.,
2,5+2,5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990973118 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
13,59 16,11 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 13,96

2472 Ramiprilum +
Felodipinum

Delmuno 5, tabl. powl., 5+5
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990973217 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
17,44 21,52 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 16,78
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2473 Ramiprilum +
Hydrochlorothiazidum Ampril HD, tabl. , 5+25 mg 30 tabl. 5909990573233 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
12,96 16,90 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,83

2474 Ramiprilum +
Hydrochlorothiazidum

Ampril HL, tabl. , 2,5+12,5
mg 30 tabl. 5909990573226 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
10,80 13,25 5,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 10,71

2475 Ramiprilum +
Hydrochlorothiazidum

Tritace 2,5 Comb, tabl. ,
2,5+12,5 mg + mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990885312 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
12,85 15,33 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 13,18

2476 Ramiprilum +
Hydrochlorothiazidum

Tritace 5 Comb, tabl. , 5+25
mg+mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990885411 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
16,52 20,54 10,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,80

2477 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990206728

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
8,18 11,87 11,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapalenie błony śluzowej
żołądka u dzieci do 18

roku życia
ryczałt 3,20

2478 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990084913 2012-01-01 2 lata 111.1, Leki przeciwprądkowe -

antybiotyki - ryfampicyna 47,06 59,88 59,88
Gruźlica, tym również

gruźlica wielolekooporna
i inne mykobakteriozy

bezpłatny 0,00

2479 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps.
twarde, 150 mg 100 kaps. 5909990085019 2012-01-01 2 lata 111.1, Leki przeciwprądkowe -

antybiotyki - ryfampicyna 23,86 31,81 29,94
Gruźlica, tym również

gruźlica wielolekooporna
i inne mykobakteriozy

bezpłatny 1,87

2480 Rifampicinum +
Isoniazidum

Rifamazid, kaps. twarde,
0,15+0,1 g 100 kaps. 5909990086115 2012-01-01 2 lata

111.2, Leki przeciwprądkowe -
produkty złozone - izoniazyd z

ryfampicyną
22,14 29,62 27,40

Gruźlica, tym również
gruźlica wielolekooporna

i inne mykobakteriozy
bezpłatny 2,22

2481 Rifampicinum +
Isoniazidum

Rifamazid, kaps. twarde,
0,3+0,15 g 100 kaps. 5909990086214 2012-01-01 2 lata

111.2, Leki przeciwprądkowe -
produkty złozone - izoniazyd z

ryfampicyną
42,74 54,80 54,80

Gruźlica, tym również
gruźlica wielolekooporna

i inne mykobakteriozy
bezpłatny 0,00

2482 Riluzolum Rilutek, tabl. powl., 50 mg 56 tabl. 5909990760619 2012-01-01 2 lata
191.0, Leki stosowane w

leczeniu stwardnienia
zanikowego-bocznego - riluzol

878,28 975,76 975,76 Stwardnienie zanikowe
boczne ryczałt 3,20

2483 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl.,
35 mg 4 tabl. 5909990082599

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
14,68 19,29 13,98 Osteoporoza Profilaktyka osteoporozy

posterydowej 30% 9,50

2484 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 1
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990637515 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,71 11,14 10,85 Schizofrenia ryczałt 3,49

2485 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 1
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990637522 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
21,48 29,06 29,06 Schizofrenia ryczałt 3,20

2486 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 2
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990637577 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
13,86 19,51 19,51 Schizofrenia ryczałt 3,20

2487 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 2
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990637584 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
42,12 54,34 54,34 Schizofrenia ryczałt 3,20

2488 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 4
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990637690 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
28,19 37,44 37,44 Schizofrenia ryczałt 3,20

2489 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 4
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990637706 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
84,24 103,41 103,41 Schizofrenia ryczałt 5,12

2490 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 3
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990637713 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
23,13 30,84 30,84 Schizofrenia ryczałt 3,20
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2491 Risperidonum Apo-Risperid, tabl. powl., 3
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990637720 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
69,34 85,85 85,85 Schizofrenia ryczałt 3,84

2492 Risperidonum Apo-Risperid, roztwór
doustny , 1 mg/ml 100 ml (but.) 5909990637850 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
38,50 49,67 49,67 Schizofrenia ryczałt 3,20

2493 Risperidonum Disaperid, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. 5909990023660 2012-01-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

27,76 35,78 32,55 Schizofrenia ryczałt 6,43

2494 Risperidonum Disaperid, tabl. powl., 1
miligram 20 tabl. 5909990023677 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,40 10,80 10,80 Schizofrenia ryczałt 3,20

2495 Risperidonum Disaperid, tabl. powl., 4
miligram 20 tabl. 5909990023684 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
38,02 47,96 43,40 Schizofrenia ryczałt 7,76

2496 Risperidonum Disaperid, tabl. powl., 2
miligram 20 tabl. 5909990023691 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
16,20 22,02 21,70 Schizofrenia ryczałt 3,52

2497 Risperidonum Orizon, roztwór doustny , 1
mg/ml 100 ml (but.) 5909990690138 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
32,40 43,14 43,14 Schizofrenia ryczałt 3,20

2498 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. 5909990831258 2012-03-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

6,48 9,82 9,82 Schizofrenia ryczałt 3,20

2499 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 tabl. 5909990831265 2012-03-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

16,20 23,42 23,42 Schizofrenia ryczałt 3,20

2500 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 tabl. 5909990831272 2012-03-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

32,40 43,94 43,94 Schizofrenia ryczałt 3,20

2501 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 tabl. 5909990831289 2012-03-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

48,60 63,67 63,67 Schizofrenia ryczałt 3,84

2502 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 tabl. 5909990831296 2012-03-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

64,80 82,61 82,61 Schizofrenia ryczałt 5,12

2503 Risperidonum
Ranperidon, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej, 1

mg
30 tabl. 5909990075157 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
10,80 15,44 15,44 Schizofrenia ryczałt 3,20

2504 Risperidonum
Ranperidon, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej, 2

mg
30 tabl. 5909990075164 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
21,60 29,19 29,19 Schizofrenia ryczałt 3,20

2505 Risperidonum
Ranperidon, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej, 3

mg
30 tabl. 5909990075171 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
32,40 42,54 42,54 Schizofrenia ryczałt 3,20

2506 Risperidonum
Ranperidon, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej, 4

mg
30 tabl. 5909990075188 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
43,20 55,50 55,50 Schizofrenia ryczałt 3,20

2507 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl.
powl., 4 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990044146 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
31,32 40,79 40,79 Schizofrenia ryczałt 3,20

2508 Risperidonum Risperidon Vipharm , tabl.
powl., 3 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990044252 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
23,04 30,73 30,73 Schizofrenia ryczałt 3,20

2509 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl.
powl., 2 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990044344 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
14,85 20,57 20,57 Schizofrenia ryczałt 3,20

2510 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl.
powl., 1 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990044481 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,13 10,51 10,51 Schizofrenia ryczałt 3,20
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2511 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990336487 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
15,66 21,45 21,45 Schizofrenia ryczałt 3,20

2512 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990336500 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
46,98 59,55 59,55 Schizofrenia ryczałt 3,20

2513 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990336524 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,44 10,85 10,85 Schizofrenia ryczałt 3,20

2514 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990336548 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
22,32 29,96 29,96 Schizofrenia ryczałt 3,20

2515 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990336555 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
24,30 32,08 32,08 Schizofrenia ryczałt 3,20

2516 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990336579 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
80,30 97,59 97,59 Schizofrenia ryczałt 3,84

2517 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990336586 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
33,05 42,63 42,63 Schizofrenia ryczałt 3,20

2518 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990336609 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
108,22 129,07 129,07 Schizofrenia ryczałt 5,12

2519 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny ,
1 mg/ml 30 ml 5909990423811 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
12,31 17,05 16,28 Schizofrenia ryczałt 3,97

2520 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny ,
1 mg/ml 100 ml 5909990423828 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
41,04 52,38 52,38 Schizofrenia ryczałt 3,20

2521 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990670413 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
8,26 11,73 10,85 Schizofrenia ryczałt 4,08

2522 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990670512 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
16,52 22,36 21,70 Schizofrenia ryczałt 3,86

2523 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990670611 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
24,73 32,54 32,54 Schizofrenia ryczałt 3,20

2524 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990670710 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
32,94 42,53 42,53 Schizofrenia ryczałt 3,20

2525 Risperidonum

Rispolept Consta,
mikrokaps. o przedłużonym
uwalnianiu i rozpuszczalnik
do sporządzania zawiesiny

do wstrzykiwań , 50 mg

1 fiol. + 1 strzykawka + 1
urządzenie do

przygotowania zawiesiny
+ 2 igły do wstrzyknięcia

domięśniowego (1-
calowa do wstrzyknięcia

do mięśnia
naramiennego, 2-calowa

do wstrzyknięcia do
mięśnia pośladkowego)

5909991058029 2012-01-01 2 lata
178.6, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

577,80 646,20 646,20

Schizofrenia w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych podczas
terapii neuroleptykami w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 3,20

2526 Risperidonum

Rispolept Consta,
mikrokaps. o przedłużonym
uwalnianiu i rozpuszczalnik
do sporządzania zawiesiny
do wstrzykiwań , 37,5 mg

1 fiol. + 1 strzykawka + 1
urządzenie do

przygotowania zawiesiny
+ 2 igły do wstrzyknięcia

domięśniowego (1-
calowa do wstrzyknięcia

do mięśnia
naramiennego, 2-calowa

do wstrzyknięcia do
mięśnia pośladkowego)

5909991058128 2012-01-01 2 lata
178.6, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

433,35 487,77 487,77

Schizofrenia w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych podczas
terapii neuroleptykami w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 3,20
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2527 Risperidonum

Rispolept Consta,
mikrokaps. o przedłużonym
uwalnianiu i rozpuszczalnik
do sporządzania zawiesiny

do wstrzykiwań , 25 mg

1 fiol. + 1 strzykawka + 1
urządzenie do

przygotowania zawiesiny
+ 2 igły do wstrzykiwań

domięśniowych (1
calowa do wstrzyknięcia

do mięśnia
naramiennego, 2 calowa

do wstrzyknięcia do
mięśnia pośladkowego)

5909991058227 2012-01-01 2 lata
178.6, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
pozajelitowego - postacie o
przedłużonym uwalnianiu

288,90 329,35 325,18

Schizofrenia w
przypadku nawrotu

objawów
psychotycznych podczas
terapii neuroleptykami w

wyniku
udokumentowanego,
uporczywego braku
współpracy chorego

ryczałt 7,37

2528 Risperidonum Rispolux, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990334438 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
15,01 20,74 20,74 Schizofrenia ryczałt 3,20

2529 Risperidonum Rispolux, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990334568 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
22,68 30,35 30,35 Schizofrenia ryczałt 3,20

2530 Risperidonum Rispolux, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990334599 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
27,00 36,17 36,17 Schizofrenia ryczałt 3,20

2531 Risperidonum Rispolux, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990335121 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
6,91 10,28 10,28 Schizofrenia ryczałt 3,20

2532 Risperidonum Risset 1 mg, tabl. powl., 1
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990996414 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,07 10,45 10,45 Schizofrenia ryczałt 3,20

2533 Risperidonum Risset 1 mg, tabl. powl., 1
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990996421 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
22,27 29,91 29,91 Schizofrenia ryczałt 3,20

2534 Risperidonum Risset 2 mg, tabl. powl., 2
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990996513 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
15,43 21,20 21,20 Schizofrenia ryczałt 3,20

2535 Risperidonum Risset 2 mg, tabl. powl., 2
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990996520 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
47,71 60,33 60,33 Schizofrenia ryczałt 3,20

2536 Risperidonum Risset 3 mg, tabl. powl., 3
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990996612 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
24,08 31,85 31,85 Schizofrenia ryczałt 3,20

2537 Risperidonum Risset 3 mg, tabl. powl., 3
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990996629 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
78,51 95,68 95,68 Schizofrenia ryczałt 3,84

2538 Risperidonum Risset 4 mg, tabl. powl., 4
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990996711 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
32,89 42,46 42,46 Schizofrenia ryczałt 3,20

2539 Risperidonum Risset 4 mg, tabl. powl., 4
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990996728 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
106,98 127,74 127,74 Schizofrenia ryczałt 5,12

2540 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567683 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,18 10,57 10,57 Schizofrenia ryczałt 3,20

2541 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567737 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
15,43 21,20 21,20 Schizofrenia ryczałt 3,20

2542 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567935 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
24,08 31,85 31,85 Schizofrenia ryczałt 3,20

2543 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990568031 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
32,89 42,46 42,46 Schizofrenia ryczałt 3,20

2544 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny ,
1 mg/ ml 30 ml (but.) 5909990721399 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
10,69 15,33 15,33 Schizofrenia ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2545 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny ,
1 mg/ ml 100 ml (but.) 5909990721405 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
36,86 47,91 47,91 Schizofrenia ryczałt 3,20

2546 Risperidonum Speridan, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567836 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
6,80 10,17 10,17 Schizofrenia ryczałt 3,20

2547 Risperidonum Speridan, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567881 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
14,04 19,71 19,71 Schizofrenia ryczałt 3,20

2548 Risperidonum Speridan, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990567980 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
20,52 28,04 28,04 Schizofrenia ryczałt 3,20

2549 Risperidonum Speridan, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990568147 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
25,92 35,01 35,01 Schizofrenia ryczałt 3,20

2550 Risperidonum
Torendo Q-Tab 1, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 1 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990034932 2012-01-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

6,47 9,81 9,81 Schizofrenia ryczałt 3,20

2551 Risperidonum
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 1 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990680849 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
13,49 19,91 19,91 Schizofrenia ryczałt 3,20

2552 Risperidonum
Torendo Q-Tab 2, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 2 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990034994 2012-01-01 2 lata
178.5, Leki przeciwpsychotyczne

- rysperydon do stosowania
doustnego

13,85 19,50 19,50 Schizofrenia ryczałt 3,20

2553 Risperidonum
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 2 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990680863 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
26,99 37,35 37,35 Schizofrenia ryczałt 3,20

2554 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990016952 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
7,45 10,86 10,85 Schizofrenia ryczałt 3,21

2555 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990016983 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
16,20 22,02 21,70 Schizofrenia ryczałt 3,52

2556 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 3 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990017003 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
27,76 35,78 32,55 Schizofrenia ryczałt 6,43

2557 Risperidonum Ziperid, tabl. powl., 4 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990017041 2012-01-01 2 lata

178.5, Leki przeciwpsychotyczne
- rysperydon do stosowania

doustnego
38,02 47,96 43,40 Schizofrenia ryczałt 7,76

2558 Rivaroxabanum Xarelto, tabl. , 10 mg 10 tabl. (PP/alu.) 5909990658145 2012-01-01 2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
100,44 116,72 56,74

Żylne powikłania
zakrzepowo-zatorowe u
dorosłych pacjentów po

przebytej planowej
alloplastyce całkowitej

stawu biodrowego (do 30
dnia po przebytej
alloplastyce) lub

kolanowego (do 14 dnia
po przebytej alloplastyce)

- prewencja pierwotna

ryczałt 63,18

2559 Rivastigminum Exelon, system
transdermalny, 4,6 mg/24h 30 sasz. 5909990066704 2012-01-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

267,65 290,59 16,50 Choroba Alzheimera 30% 279,04

2560 Rivastigminum Exelon, system
transdermalny, 9,5 mg/24h 30 sasz. 5909990066766 2012-01-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

267,65 293,08 34,08 Choroba Alzheimera 30% 269,22

2561 Rivastigminum Exelon, roztwór doustny , 2
mg/ml 120 ml 5909990454310 2012-01-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

343,86 374,15 30,26 Choroba Alzheimera 30% 352,97
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2562 Rivastigminum Exelon, kaps., 1,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781119

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

114,66 124,42 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 120,71

2563 Rivastigminum Exelon, kaps., 3 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 130,63 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 123,22

2564 Rivastigminum Exelon, kaps., 3 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781225

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 261,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 246,64

2565 Rivastigminum Exelon, kaps., 4,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 131,63 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 120,51

2566 Rivastigminum Exelon, kaps., 4,5 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 262,90 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 240,65

2567 Rivastigminum Exelon, kaps., 6 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 132,49 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 117,66

2568 Rivastigminum Exelon, kaps., 6 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781423

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 264,20 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 234,54

2569 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
1,5 mg 28 kaps. 5909990700646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,81 34,70 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,99

2570 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

1,5 mg
28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990700660

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,81 34,70 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,99

2571 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3
mg 28 kaps. 5909990700684

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

39,41 45,28 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 37,87

2572 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 3
mg

28 tabl. 5909990700691

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

35,67 41,27 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 33,86

2573 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3
mg 56 kaps. 5909990700707

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

80,90 91,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 76,70

2574 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
4,5 mg 28 kaps. 5909990700738

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

44,67 51,90 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 40,78
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2575 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

4,5 mg
28 tabl. 5909990700745

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

40,93 47,91 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 36,79

2576 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
4,5 mg 56 kaps. 5909990700752

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,25 105,11 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 82,86

2577 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6
mg 28 kaps. 5909990700790

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

2578 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 6
mg

28 tabl. 5909990700806

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

2579 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6
mg 56 kaps. 5909990700844

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

103,84 118,81 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 89,15

2580 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5
mg 28 kaps. 5909990782048

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,58 14,12 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,41

2581 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5
mg 56 kaps. 5909990782055

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,16 27,88 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,47

2582 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990782079

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,16 27,88 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,47

2583 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990782086

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

2584 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. 5909990782147

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,74 41,27 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,15

2585 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990782154

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,48 80,74 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,49

2586 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990782178

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

2587 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990782185

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,64 106,82 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,16
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2588 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990816255

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,31 54,52 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,69

2589 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. 5909990816262

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,73 41,26 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,14

2590 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990816279

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,47 80,72 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,47

2591 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990816286

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

2592 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990816293

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,62 106,80 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,14

2593 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990778898

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,56 14,10 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,39

2594 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990778935

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,13 27,86 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,45

2595 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990778942

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

2596 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990778966

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,71 41,24 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,12

2597 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990778973

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,42 80,68 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,43

2598 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990778997

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

2599 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990779000

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,53 106,71 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,05

2600 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990768202

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

18,63 21,66 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 17,95
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2601 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990768264

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 40,08 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 32,67

2602 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990768288

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 50,23

2603 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990768301

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

42,12 49,17 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,05

2604 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990768332

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

84,24 96,54 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 74,29

2605 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990768363

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 50,23

2606 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990768370

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

112,32 127,88 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 98,22

2607 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990886258

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,56 14,10 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,39

2608 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990886296

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,11 27,83 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,42

2609 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990886302

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,33 54,54 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,71

2610 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990886364

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,67 41,20 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,08

2611 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990886371

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,34 80,58 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,33

2612 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990886401

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,22 54,43 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,60

2613 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990886425

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

95,80 110,21 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 80,55
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2614 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803156

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,51 14,06 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,35

2615 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803545

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

22,68 27,37 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 19,96

2616 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. (blist.) 5909990803569

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

2617 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803781

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 41,08 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 29,96

2618 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. (blist.) 5909990803804

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,12 80,36 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,11

2619 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. (blist.) 5909990804085

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

2620 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. (blist.) 5909990804108

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

91,80 105,93 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 76,27

2621 Rivastigminum Rivastigmine Teva, roztwór
doustny , 2 mg/ml 120 ml (but.) 5909990764143 2012-01-01 2 lata

186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

79,53 91,32 30,26 Choroba Alzheimera 30% 70,14

2622 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990866250

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

18,63 21,66 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 17,95

2623 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990866304

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,23 37,60 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,19

2624 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990866366

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

65,67 75,23 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 60,40

2625 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990866397

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

36,44 43,09 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 31,97

2626 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990866427

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

71,51 82,92 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 60,67
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2627 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

43,74 51,76 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 36,93

2628 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990866472

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

86,51 100,27 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 70,61

2629 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 1,5
mg 28 kaps. twardych 5909990795307

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,57 14,11 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,40

2630 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 3
mg 28 kaps. twardych 5909990795376

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,13 27,86 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,45

2631 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 3
mg 56 kaps. 5909990795383

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

2632 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. twardych 5909990795567

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,70 41,23 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,11

2633 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990795574

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,40 80,66 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,41

2634 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 6
mg 28 kaps. twardych 5909990795598

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

2635 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 6
mg 56 kaps. 5909990795604

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,53 106,71 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,05

2636 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 4,5
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860883

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 41,08 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 29,96

2637 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 4,5
mg

56 kaps. (4 blist.po 14
szt.) 5909990860890

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,12 80,36 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,11

2638 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 6
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860937

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

2639 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 6
mg

56 kaps. (4 blist.po 14
szt.) 5909990860944

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

90,72 104,77 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 75,11
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2640 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5
mg 28 tabl. 5909990808199

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

14,23 16,96 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 13,25

2641 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3
mg 28 tabl. 5909990808397

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

14,23 18,33 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,92

2642 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5
mg 28 tabl. 5909990808427

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

22,32 27,98 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 16,86

2643 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6
mg 28 tabl. 5909990808441

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

29,81 36,87 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 22,04

2644 Ropinirolum
Aparxon PR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 2
mg

21 tabl. 5909990877676 2012-05-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

27,54 35,69 30,87 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 14,08

2645 Ropinirolum
Aparxon PR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 2
mg

28 tabl. 5909990877683 2012-05-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

36,72 46,75 41,15 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 17,95

2646 Ropinirolum
Aparxon PR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

28 tabl. 5909990878000 2012-05-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

73,44 89,70 82,31 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 32,08

2647 Ropinirolum
Aparxon PR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 8
mg

28 tabl. 5909990878086 2012-05-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

146,88 172,28 164,62 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 57,05

2648 Ropinirolum Aropilo , tabl. powl., 0,25
mg

210 tabl. (10 blist.po
21szt.) 5909990731954 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
35,10 44,71 38,58 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 17,70

2649 Ropinirolum Aropilo , tabl. powl., 0,5 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909990731985 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

8,10 11,03 7,72 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 5,63

2650 Ropinirolum Aropilo , tabl. powl., 1 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909990732074 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

13,93 18,89 15,43 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 8,09

2651 Ropinirolum Aropilo , tabl. powl., 2 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909990732227 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

27,92 36,09 30,87 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 14,48

2652 Ropinirolum Aropilo , tabl. powl., 5 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909990732333 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

69,82 85,42 77,16 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 31,41

2653 Ropinirolum Ceuronex, tabl. powl., 0,25
mg 1 poj. po 21 szt. 5909990734078 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
4,43 5,98 3,86 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 3,28

2654 Ropinirolum Ceuronex, tabl. powl., 0,5
mg 21 tabl. 5909990734092 2012-05-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
6,80 9,64 7,72 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 4,24

2655 Ropinirolum Ceuronex, tabl. powl., 1 mg 21 tabl. 5909990734115 2012-05-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

13,61 18,54 15,43 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 7,74

2656 Ropinirolum Ceuronex, tabl. powl., 2 mg 1 poj. po 21 szt. 5909990734139 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

29,16 37,42 30,87 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 15,81

2657 Ropinirolum Ceuronex, tabl. powl., 5 mg 1 poj. po 21 szt. 5909990734153 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

69,66 85,24 77,16 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 31,23
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2658 Ropinirolum Parnirol, tabl. powl., 0,25
mg 21 tabl. 5909990775033 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
4,43 5,98 3,86 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 3,28

2659 Ropinirolum Parnirol, tabl. powl., 0,5 mg 21 tabl. 5909990775095 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

8,64 11,60 7,72 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 6,20

2660 Ropinirolum Parnirol, tabl. powl., 1 mg 21 tabl. 5909990775170 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

14,69 19,70 15,43 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 8,90

2661 Ropinirolum Parnirol, tabl. powl., 2 mg 21 tabl. (blist.) 5909990775231 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

29,38 37,66 30,87 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 16,05

2662 Ropinirolum Parnirol, tabl. powl., 5 mg 21 tabl. 5909990775262 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

73,44 89,28 77,16 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 35,27

2663 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 2 mg 21 tabl. (blist.) 5909990013586 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

37,80 46,67 30,87 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 25,06

2664 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 0,5 mg 21 tabl. (blist.) 5909990013685 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

8,96 11,95 7,72 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 6,55

2665 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 1 mg 21 tabl. (blist.) 5909990013890 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

18,22 23,48 15,43 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 12,68

2666 Ropinirolum Requip, tabl. powl., 5 mg 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) 5909990013968 2012-01-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

99,79 117,48 77,16 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 63,47

2667 Ropinirolum
Requip Modutab, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644612 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
92,30 109,87 82,31 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 52,25

2668 Ropinirolum
Requip Modutab, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 8
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644636 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
184,58 212,61 164,62 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 97,38

2669 Ropinirolum
Requip Modutab, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 2
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644728 2012-01-01 2 lata

170.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - agoniści

receptorów dopaminowych
46,82 57,56 41,15 Choroba i zespół

Parkinsona 30% 28,76

2670 Ropinirolum
Rolpryna SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 2
mg

28 tabl. 5909990855766 2012-03-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

36,72 46,75 41,15 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 17,95

2671 Ropinirolum
Rolpryna SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

28 tabl. 5909990855773 2012-03-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

73,44 89,70 82,31 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 32,08

2672 Ropinirolum
Rolpryna SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 8
mg

28 tabl. 5909990855780 2012-03-01 2 lata
170.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - agoniści
receptorów dopaminowych

146,88 172,28 164,62 Choroba i zespół
Parkinsona 30% 57,05

2673 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895106 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
9,75 12,99 8,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 6,74

2674 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895250 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
17,10 22,54 17,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,04

2675 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 15 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895380 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
17,28 24,08 24,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,22

2676 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895533 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
25,00 33,37 33,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,01
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2677 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 30 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895663 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
27,00 37,51 37,51

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,25

2678 Rosuvastatinum Roswera, tabl. , 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990895786 2012-03-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
41,90 54,82 54,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 16,45

2679 Roxithromycinum Renicin, tabl. powl., 0,15 g 10 tabl. (1 blist.po 10) 5909990467419 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,98 19,80 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,12

2680 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 50 mg 10 tabl. (blist.) 5909990847815 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
13,56 15,50 3,12

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 13,94

2681 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100
mg 10 tabl. (blist.) 5909990847914 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,02 19,11 6,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 15,99

2682 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150
mg 10 tabl. (blist.) 5909990848010 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
18,52 22,52 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 17,84

2683 Roxithromycinum Roxitron, tabl. powl., 0,15 g 10 tabl. 5909991032319 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,44 19,23 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,55

2684 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 tabl. 5909990085910 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
24,30 28,70 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 24,02

2685 Roxithromycinum Rulid, tabl. powl., 100 mg 10 tabl. (blist.) 5909990354115 2012-01-01 2 lata
101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
16,76 19,89 6,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,77

2686 Roxithromycinum Rulid, tabl. do sporządzania
zawiesiny doustnej, 50 mg 10 tabl. (blist.) 5909990785919 2012-01-01 2 lata

101.1, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego -

płynne postacie farmaceutyczne
12,42 16,80 11,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 10,93

2687 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 100
mg 10 tabl. (blist.) 5909990971619 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
12,42 15,26 6,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,14

2688 Roxithromycinum Xitrocin, tabl. powl., 150
mg 10 tabl. (blist.) 5909990971718 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
17,50 21,43 9,36

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 16,75

2689 Salbutamolum
Buventol Easyhaler,

proszek do inhalacji, 100
mcg

1 poj.a 200 daw.
(+poj.ochron.) 5909991106928 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
22,24 27,24 12,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 17,57

2690 Salbutamolum
Buventol Easyhaler,

proszek do inhalacji, 200
mcg

1 poj.a 200 daw.
(+poj.ochron.) 5909991107826 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
37,30 45,32 25,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 24,91

2691 Salbutamolum
Sabumalin, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 100
mcg

1 poj. (200 dawek) 5909990764150 2012-05-01 2 lata
197.1, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o krótkim
działaniu

8,86 12,92 12,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,25
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2692 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2
mg/5ml 100 ml 5909990317516

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

197.2, Doustne leki beta-2-
mimetyczne o krótkim działaniu,
przeznaczone do stosowania w

leczeniu chorób układu
oddechowego

3,00 4,49 4,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 3,20

2693 Salbutamolum Steri-Neb Salamol, roztwór
do nebulizacji, 1 mg/ml 20 amp.a 2,5 ml 5909990727414 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
22,66 25,03 2,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 25,03

2694 Salbutamolum Steri-Neb Salamol, roztwór
do nebulizacji, 2 mg/ml 20 amp.a 2,5 ml 5909990727513 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
33,49 37,40 5,15

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 35,45

2695 Salbutamolum
Velaspir, aerozol

inhalacyjny, zawiesina, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 op. (2 poj.po 200 daw.) 5909990917211 2012-01-01 2 lata
197.1, Wziewne leki beta-2-

adrenergiczne o krótkim
działaniu

46,60 55,28 25,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 34,87

2696 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny,
zawiesina, 100 µg/dawkę 1 poj.a 200 daw. 5909990442010 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
9,94 14,07 12,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 4,40

2697 Salbutamolum Ventolin, Płyn do inhalacji
z nebulizatora, 1 mg/ml 20 amp.a 2,5 ml 5909990454013 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
14,04 15,80 2,57

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,80

2698 Salbutamolum Ventolin, Płyn do inhalacji
z nebulizatora, 2 mg/ml 20 amp.a 2,5 ml 5909990454112 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
17,25 20,02 5,15

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 18,07

2699 Salbutamolum Ventolin Dysk, proszek do
inhalacji, 200  µg 1 poj.a 60 daw. 5909990911912 2012-01-01 2 lata

197.1, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o krótkim

działaniu
16,30 19,70 7,72

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 15,18

2700 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do
inhalacji w kaps., 0,05 mg 60 kaps. (+ inh.) 5909991109424 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
49,14 62,29 61,70

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 3,79

2701 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do
inhalacji w kaps., 0,05 mg 90 kaps. (+ inh.) 5909991109431 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
75,60 93,19 92,55

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 5,44

2702 Salmeterolum Serevent, aerozol wziewny,
zawiesina, 25  µg 120 daw. (1 poj.) 5909990623099 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
69,36 83,92 61,70

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 25,42

2703 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do
inhalacji, 50  µg 1 szt. (60 daw.) 5909990437825 2012-01-01 2 lata

198.0, Wziewne leki beta-2-
adrenergiczne o długim działaniu

- produkty jednoskładnikowe
71,32 86,01 61,70

Astma, przewlekła
obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe
zapalenie oskrzeli

ryczałt 27,51

2704 Selegilinum Segan, tabl. , 5 mg 60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990746026 2012-01-01 2 lata 171.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - selegilina 15,99 22,03 22,03 Choroba i zespół
Parkinsona ryczałt 6,40

2705 Selegilinum Selgres, tabl. powl., 5 mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990404315 2012-01-01 2 lata 171.0, Leki stosowane w
chorobie Parkinsona - selegilina 13,82 19,14 18,36 Choroba i zespół

Parkinsona ryczałt 6,11

2706 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 4 mg 30 tabl. 5909991089214 2012-01-01 2 lata 178.8, Leki przeciwpsychotyczne
- sertindol 90,67 110,37 110,37 Schizofrenia ryczałt 3,20

2707 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 0,012
g

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991089313 2012-01-01 2 lata 178.8, Leki przeciwpsychotyczne

- sertindol 271,45 309,75 309,04 Schizofrenia ryczałt 3,91

2708 Sertindolum Serdolect, tabl. powl., 16
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991089412 2012-01-01 2 lata 178.8, Leki przeciwpsychotyczne

- sertindol 361,91 408,80 408,80 Schizofrenia ryczałt 3,20

2709 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990963218 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
25,92 31,45 13,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 21,73
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2710 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990963317 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
46,44 55,51 27,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 36,07

2711 Sertralinum Asertin 100, tabl. powl.,
100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990422685 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
22,14 29,75 29,75 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 8,93

2712 Sertralinum Asertin 50, tabl. powl., 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990422692 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
11,88 16,58 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 6,16

2713 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990804344 2012-05-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
9,18 13,69 13,69 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 4,11

2714 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909990804368 2012-05-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
18,36 25,70 25,70 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 7,71

2715 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990046621 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
21,60 28,93 27,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 9,49

2716 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990046690 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
10,80 15,27 13,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,55

2717 Sertralinum Sertralinum 123ratio,
Luxeta, tabl. powl., 50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990049943 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
11,34 16,00 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,58

2718 Sertralinum
Sertralinum 123ratio

(Luxeta 100 mg), tabl.
powl., 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990049981 2012-05-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
18,36 25,70 25,70 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 7,71

2719 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990663040 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
10,04 14,60 14,60 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 4,38

2720 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990663163 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
21,06 28,58 28,58 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 8,57

2721 Sertralinum Setaloft, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571925 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
9,72 14,27 14,27 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 4,28

2722 Sertralinum Setaloft, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571963 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
22,14 29,75 29,75 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 8,93

2723 Sertralinum Setraline Arrow, tabl. powl.,
50 mg 28 tabl. 5909990641925 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
7,56 11,80 11,80 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 3,54

2724 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990994816 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
27,00 32,76 14,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 22,34

2725 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990753116 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
29,16 34,91 13,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 25,19

2726 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990753215 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
58,32 68,22 27,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 48,78

2727 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990013982 2012-01-01 2 lata

184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
16,20 21,05 13,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 11,33

2728 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990569472 2012-01-01 2 lata
184.0, Leki przeciwdepresyjne -
inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny
30,24 38,17 27,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 18,73

2729 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990673742

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,94 13,88 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,54
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2730 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,76 26,29 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,62

2731 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618279

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,01 9,46 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,99

2732 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618286

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,80 16,06 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,13

2733 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618293

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,36 29,35 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,49

2734 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990023608

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,32 10,73 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,57

2735 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990023646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,85 21,27 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,93

2736 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990023653

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,81 39,20 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,53

2737 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990649532

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

6,86 10,59 10,59
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,18

2738 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990649655

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,25 20,41 20,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,12

2739 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,23 13,85 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,69

2740 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,74 21,15 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,81

2741 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,78 38,09 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 21,42

2742 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (blister) 5909990793853 2012-07-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
3,62 5,69 5,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 1,71
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2743 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 10
mg 98 tabl. 5909990793860 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
12,69 18,28 18,28

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,48

2744 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. 5909990794089 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
14,47 20,64 20,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 6,19

2745 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 40
mg 98 tabl. 5909990794096 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
50,76 65,22 65,22

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 19,57

2746 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80
mg 28 tabl. 5909990794102 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
29,03 39,05 39,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,72

2747 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 80
mg 98 tabl. 5909990794133 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
101,52 123,53 123,53

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 37,06

2748 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20
mg 28 tabl. 5909990794140 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
7,26 11,01 11,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,30

2749 Simvastatinum Simorion, tabl. powl., 20
mg 98 tabl. 5909990794157 2012-05-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
25,38 34,46 34,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 10,34

2750 Simvastatinum Simratio 10 , tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019723

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,77 13,35 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,19

2751 Simvastatinum Simratio 20 , tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 20,58 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,24

2752 Simvastatinum Simratio 40 , tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019945

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,32 38,67 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,00

2753 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

2754 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940219

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,55 19,89 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,55

2755 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

27,00 34,05 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,38

2756 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,40 7,61 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,45
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2757 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941124

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,18 13,06 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,72

2758 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941223

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 23,65 23,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,10

2759 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990336623

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,40 9,88 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,41

2760 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990336630

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,39 17,77 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,84

2761 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990675227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

20,52 27,38 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

2762 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl.
powl., 10 mg 30 tabl. 5909991146016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

4,10 6,35 6,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,91

2763 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl.
powl., 20 mg 30 tabl. 5909991146115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,10 12,11 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,63

2764 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl.
powl., 40 mg 30 tabl. 5909991146214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 24,49 24,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

2765 Simvastatinum Simvagen 10, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

3,63 5,70 5,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,71

2766 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990037940

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,23 13,32 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,39

2767 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743650

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,24 11,00 11,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,30

2768 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990037964

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,93 26,75 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,89

2769 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743667

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 21,34 21,34
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,40
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2770 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl.
powl., 0,01 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623273

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,10 10,63 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,16

2771 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl.
powl., 0,02 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623297

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 21,93 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,00

2772 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl.
powl., 0,04 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623334

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

25,92 33,15 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,29

2773 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623082

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,40 7,74 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,27

2774 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623105

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,83 13,96 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,03

2775 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623136

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 24,49 24,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

2776 Simvastatinum Simvastatin 20, tabl. powl.,
20 mg 28 tabl. 5909990037698

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

6,91 10,63 10,63
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,19

2777 Simvastatinum Simvastatin 20, tabl. powl.,
20 mg 30 tabl. 5909990037704

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,88 11,87 11,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,56

2778 Simvastatinum Simvastatin 40, tabl. powl.,
40 mg 30 tabl. 5909990037582

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 22,18 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,65

2779 Simvastatinum
Simvastatin 40 mg tabletki
powlekane, tabl. powl., 40

mg
28 tabl. 5909990037575 2012-07-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
14,26 20,42 20,42

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 6,13

2780 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990723591 2012-09-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
3,24 5,29 5,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 1,59

2781 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl.
powl., 20 mg 28 tabl. 5909990723812 2012-09-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
6,75 10,47 10,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,14

2782 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl.
powl., 20 mg 30 tabl. 5909990723829 2012-09-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
7,02 10,94 10,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,28

2783 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl.
powl., 40 mg 28 tabl. 5909990724031 2012-09-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
13,50 19,61 19,61

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,88
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2784 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990810871 2012-07-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
3,62 5,69 5,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 1,71

2785 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl.
powl., 20 mg 28 tabl. 5909990810895 2012-07-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
7,23 10,99 10,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 3,30

2786 Simvastatinum Simvastatin Pfizer, tabl.
powl., 40 mg 28 tabl. 5909990810949 2012-07-01 2 lata

46.0, Leki wpływajace na
gospodarkę lipidową - inhibitory

reduktazy HMG-CoA
14,46 20,62 20,62

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 6,19

2787 Simvastatinum
Simvastatinum 123ratio

(SimvaTeva), tabl. powl.,
20 mg

28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635597 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

6,89 10,61 10,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,18

2788 Simvastatinum
Simvastatinum 123ratio

(SimvaTeva), tabl. powl.,
40 mg

28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990635658 2012-05-01 2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,15 20,30 20,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,09

2789 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990927616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,50 16,28 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,12

2790 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990927715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 21,73 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,39

2791 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,32 38,67 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,00

2792 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990436316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

2793 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990436415

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 19,42 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,08

2794 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990914012

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

2795 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990914111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 19,42 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,08

2796 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990982714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,46 29,19 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,52

2797 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073114

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 8,19 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,03
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2798 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073213

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

12,10 16,19 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,85

2799 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990055722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,34 15,37 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,03

2800 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 8,32 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,85

2801 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,77 16,03 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,10

2802 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,44 26,22 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,36

2803 Simvastatinum Zifam 10, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736621

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

4,80 6,97 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,81

2804 Simvastatinum Zifam 20, tabl. powl., 20
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736638

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,54 13,45 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,11

2805 Simvastatinum Zifam 40, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736645

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,38 25,90 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,23

2806 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990365913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,53 22,73 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,57

2807 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990366026

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,53 24,14 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,80

2808 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990769124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,86 39,24 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,57

2809 Simvastatinum Zocor 80, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990846627

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

71,38 84,36 47,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 51,01
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2810 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny
, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - sirolimus
986,50 1 094,05 1 090,50

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 6,75

2811 Sirolimusum Rapamune, tabl. powl., 1
mg 30 tabl. 5909990985210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - sirolimus
485,76 545,25 545,25

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20

2812 sole rehydratacyjne Gastrolit, proszek do
sporządzania roztworu, 15 sasz. 5909990012312 2012-01-01 2 lata 9.0, Elektrolity do podawania

doustnego 6,65 9,75 9,75
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

2813 Solifenacinum Vesicare 10 mg, tabl. powl.,
10 miligram

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215584 2012-01-01 2 lata

75.2, Leki urologiczne stosowane
w nietrzymaniu moczu -
solifenacyna, tolterodyna

112,75 133,55 112,29
Zespół pęcherza
nadreaktywnego

potwierdzony badaniem
urodynamicznym

30% 54,95

2814 Solifenacinum Vesicare 5 mg, tabl. powl.,
5 miligram

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215553 2012-01-01 2 lata

75.2, Leki urologiczne stosowane
w nietrzymaniu moczu -
solifenacyna, tolterodyna

112,75 129,55 56,14
Zespół pęcherza
nadreaktywnego

potwierdzony badaniem
urodynamicznym

30% 90,25

2815 Sotalolum Biosotal 160, tabl. , 160 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990365814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
13,91 17,72 10,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,09

2816 Sotalolum Biosotal 40, tabl. , 40 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990365715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,58 9,67 5,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,86

2817 Sotalolum Biosotal 80, tabl. , 80 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990365616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,27 9,33 5,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,52

2818 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl. , 160
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990309115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
12,96 15,92 7,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,84

2819 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl. , 40
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991014711

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
2,43 3,12 1,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,85

2820 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl. , 80
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990309016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,02 8,54 3,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,00

2821 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl.,
1,5 mln j.m. 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) 5909990098613 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
15,09 20,00 14,97

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 12,52

2822 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3
mln j.m. 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990692118 2012-01-01 2 lata

101.2, Antybiotyki makrolidowe
do stosowania doustnego - stałe

postacie farmaceutyczne
18,47 24,21 18,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 14,86
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2823 Spironolactonum Spironol, tabl. , 25 mg 20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990110216

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 4,81 6,21 3,56

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,72

2824 Spironolactonum Spironol, tabl. , 25 mg 100 tabl. 5909990110223

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 17,82 23,23 17,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,76

2825 Spironolactonum Spironol, tabl. , 100 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990673124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 9,93 14,25 14,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,28

2826 Spironolactonum Verospiron, tabl. , 25 mg 20 tabl. 5909990117215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 5,89 7,36 3,56

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,87

2827 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde,
50 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990488414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 10,90 14,56 10,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,08

2828 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde,
100 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990488513

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 16,38 22,22 21,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,25

2829 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina
doustna, 1 g/5ml 250 ml 5909990164615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.2, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
płynne postacie farmaceutyczne

10,89 15,48 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 7,74

2830 Sucralfatum Ulgastran, tabl. , 1 g 50 tabl. 5909990223619

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.1, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
stałe postacie farmaceutyczne

10,89 15,48 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 7,74

2831 Sucralfatum Venter, tabl. powl., 1 g 50 tabl. 5909990242818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.1, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
stałe postacie farmaceutyczne

15,57 20,50 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 12,76

2832 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Bactrim, syrop, 200+ 40
g/5ml 100 ml 5909990312610

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
9,80 13,85 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,39
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2833 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Bactrim, zawiesina doustna,
(0,2 g+0,04 g)/5 ml ml 100 ml 5909997198927

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
9,72 13,77 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,31

2834 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol, zawiesina doustna,
200+40 g/5ml 100 ml 5909990117819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
8,93 12,93 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 6,47

2835 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 120, tabl. , 100+20
mg 20 tabl. (blist.) 5909990117529

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
8,64 10,86 5,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,25

2836 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 480, tabl. , 400+80
mg 20 tabl. 5909990117611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
15,12 20,91 20,91

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 10,46

2837 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 960, tabl. ,
800+160 mg 10 tabl. (blist.) 5909990117710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
15,12 20,91 20,91

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 10,46

2838 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 50 tabl. 5909990864416 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

25,92 34,14 30,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 12,50

2839 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 50 tabl. 5909990864416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
25,92 34,14 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 6,43
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2840 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 100 tabl. 5909990864423 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

49,68 62,87 61,81
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 19,60

2841 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 100 tabl. 5909990864423

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
49,68 62,87 61,81

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 4,26

2842 Sulfasalazinum Salazopyrin EN , tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909997012001 2012-03-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

44,82 57,67 57,67
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,30

2843 Sulfasalazinum Salazopyrin EN , tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909997012001

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
44,82 57,67 57,67

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,20

2844 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 50 tabl. 5909990283316 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

27,15 35,46 30,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,82

2845 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 50 tabl. 5909990283316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
27,15 35,46 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 7,75

2846 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909990283323 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

48,69 61,81 61,81
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 18,54

2847 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909990283323

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
48,69 61,81 61,81

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,20

2848 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990283217 2012-01-01 2 lata

12.1, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna i

sulfasalazyna - produkty do
stosowania doustnego

23,05 31,06 30,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,42

2849 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990283217

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
23,05 31,06 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,35

2850 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps.
twarde, 100 mg 24 kaps. (blist.) 5909990159314 2012-01-01 2 lata

178.1, Leki przeciwpsychotyczne
- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,48 6,71 6,71 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2851 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl. , 200
mg 12 tabl. (1 blist.a 12 szt.) 5909990159413 2012-01-01 2 lata

178.1, Leki przeciwpsychotyczne
- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
3,89 6,08 6,08 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

2852 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl. , 200
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990159437 2012-01-01 2 lata

178.1, Leki przeciwpsychotyczne
- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,32 12,80 12,80 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00
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2853 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps.
twarde, 50 mg 24 kaps. (blist.) 5909990159512 2012-01-01 2 lata

178.1, Leki przeciwpsychotyczne
- klozapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
3,46 4,66 3,36 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 1,30

2854 Sultamicillinum Unasyn, tabl. powl., 375 mg 12 tabl. 5909990065110 2012-01-01 2 lata
89.1, Penicyliny doustne z

inhibitorami betalaktamaz - stałe
postacie farmaceutyczne

34,56 39,43 8,08
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 35,39

2855 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 0,5 mg

30 kaps. 5909990051052

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

100,20 119,53 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 36,35

2856 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 1 mg

30 kaps. 5909990051076

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2857 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 5 mg

30 kaps. 5909990051137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

995,16 1 096,87 863,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 236,32

2858 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 3 mg

30 kaps. 5909990699957

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

592,73 658,45 518,25
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 143,40

2859 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5
mg 30 kaps. 5909990783489

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

74,41 91,94 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 8,76

2860 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5
mg 30 kaps. 5909990783533

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

729,00 812,08 812,08
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20
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2861 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1
mg 30 kaps. 5909990783571

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

140,40 166,55 166,55
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2862 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990447213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2863 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990447312

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

743,64 827,74 827,74
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2864 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991148713

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

74,41 91,94 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 8,76

2865 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 kaps. 5909990821006

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

66,96 83,97 83,97
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2866 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 kaps. 5909990821228

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20
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2867 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 kaps. 5909990821280

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

669,60 748,53 748,53
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2868 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 0,5
mg 30 kaps. 5909990881352

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

68,85 85,99 85,99
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2869 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 1
mg 30 kaps. 5909990881406

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

140,40 166,55 166,55
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2870 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 1
mg 90 kaps. 5909990881475

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

421,20 474,92 474,92
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2871 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde,
0,5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836857

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

59,40 75,88 75,88
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2872 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836888

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

112,32 136,50 136,50
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20
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2873 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836949

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

540,00 609,85 609,85
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

2874 Tafluprostum Taflotan, krople do oczu,
roztwór, 0,015 mg/ml

30 szt. (3sasz.po
10pojem.) 5909990675944 2012-07-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

55,73 68,84 57,22

Obniżanie
podwyższonego ciśnienia

śródgałkowego w
leczeniu jaskry z
otwartym kątem
przesączania lub

nadciśnienia ocznego: 1)
w monoterapii u

pacjentów, którzy: a)
mogą odnieść korzyść ze

stosowania kropli do
oczu bez środka

konserwującego, b)
niewystarczająco reagują
na leczenie pierwszego
rzutu, c) nie tolerują lub

nie mogą stosować
leczenia pierwszego z

uwagi na
przeciwwskazania; 2)

jako leczenie
wspomagające do terapii

beta-adrenolitykami u
pacjentów, którzy: a)

mogą odnieść korzyść ze
stosowania kropli do

oczu bez środka
konserwującego, b)

niewystarczająco reagują
na leczenie pierwszego
rzutu, c) nie tolerują lub

nie mogą stosować
leczenia pierwszego z

uwagi na
przeciwwskazania.

30% 28,79

2875 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990127412 2012-01-01 2 lata

130.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyestrogeny - tamoksyfen
17,28 22,13 14,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 7,79

2876 Tamoxifenum Tamoxifen Sandoz, tabl.
powl., 0,02 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990331017 2012-01-01 2 lata

130.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyestrogeny - tamoksyfen
12,42 16,94 14,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,60

2877 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl.
, 20 mg 30 tabl. 5909990722419 2012-03-01 2 lata

130.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyestrogeny - tamoksyfen
10,00 14,34 14,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

2878 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl. , 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990775316 2012-01-01 2 lata

130.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antyestrogeny - tamoksyfen
10,00 14,34 14,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

2879 Tamsulosinum Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990045006 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

20,30 27,38 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 3,82
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2880 Tamsulosinum
Bazetham, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
30 kaps. (3 blist.po 10

szt.) 5909990565894 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
19,70 26,75 26,75 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

2881 Tamsulosinum
Bazetham Retard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
0,4 mg

30 tabl. 5909990894598 2012-05-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,30 27,38 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,82

2882 Tamsulosinum
Fokusin, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 0,4 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573585 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

20,29 27,37 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 3,81

2883 Tamsulosinum
Fokusin, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 0,4 mg

90 kaps. (9 blist.po 10
szt.) 5909990573592 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

63,18 78,42 78,42 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 9,60

2884 Tamsulosinum
Omnic 0,4, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 0,4 miligram
30 kaps. (3 blist.po 10

szt.) 5909990716418 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
34,56 42,64 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 19,08

2885 Tamsulosinum
Omnic Ocas 0,4, tabl. powl.
o przedłużonym uwalnianiu,

0,4 miligram
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990219070 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
36,72 44,95 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 21,39

2886 Tamsulosinum
Omsal 0,4 mg , kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 0,4 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990586196 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

18,36 25,31 25,31 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 3,20

2887 Tamsulosinum
Prostamnic, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
30 kaps. (3 blist.po 10

szt.) 5909990573257 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,28 27,36 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,80

2888 Tamsulosinum
Ranlosin, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
0,4 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990048007 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

19,33 26,35 26,35 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 3,20

2889 Tamsulosinum
Symlosin SR, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 0,4  mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990044382 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

18,00 24,92 24,92 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 3,20

2890 Tamsulosinum
Tamsudil, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
30 kaps. (3 blist.po 10

szt.) 5909990565948 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
19,71 26,76 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

2891 Tamsulosinum
Tamsudil, kaps. twarde o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

90 kaps. (9 blist.po 10) 5909990565962 2012-03-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
56,65 71,45 71,45 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 9,60

2892 Tamsulosinum
Tamsugen 0,4mg, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

30 kaps. 5909990570690 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
19,87 26,93 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,37

2893 Tamsulosinum
Tamsugen 0,4mg, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

60 kaps. 5909990570706 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
39,74 51,24 51,24 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 6,40

2894 Tamsulosinum
TamsuLEK, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, twarde, 0,4 mg
30 kaps. (3 blist.po 10

szt.) 5909990570386 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,52 27,62 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 4,06

2895 Tamsulosinum
Tamsunorm, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
0,4 mg

30 kaps. 5909990843602 2012-03-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
18,90 25,88 25,88 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20
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2896 Tamsulosinum
Tanyz, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

30 kaps. 5909990430895 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
31,71 39,60 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 16,04

2897 Tamsulosinum
Tanyz ERAS, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
0,4 mg

30 tabl. 5909990847808 2012-05-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
18,36 25,31 25,31 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 3,20

2898 Tamsulosinum
Uprox, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990566068 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

20,93 28,06 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 4,50

2899 Tamsulosinum
Uprox, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 0,4 mg

60 kaps. (6 blist.po 10
szt.) 5909990566075 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

40,95 52,53 52,53 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 6,40

2900 Tamsulosinum
Urostad, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 0,4 mg

30 tabl. 5909990566280 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
21,60 28,78 26,76 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 5,22

2901 Telmisartanum Actelsar, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990891863 2012-09-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,00 35,20 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 12,98

2902 Telmisartanum Micardis, tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990440726

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,48 47,35 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 36,24

2903 Telmisartanum Micardis, tabl. , 80 mg 14 tabl. 5909990440818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
26,18 32,06 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 20,95

2904 Telmisartanum Micardis, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990440825

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
54,02 64,12 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 41,90

2905 Telmisartanum Pritor, tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990463428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,43 54,79 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 43,68

2906 Telmisartanum Pritor, tabl. , 80 mg 14 tabl. 5909990463510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,70 39,03 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 27,92

2907 Telmisartanum Pritor, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990463527

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
56,16 66,40 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 44,18

2908 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt 5909990974863 2012-09-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,53 19,59 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,48

2909 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt 5909990974979 2012-09-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
29,05 37,40 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,18
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2910 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 tabl. 5909990902002 2012-09-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,56 19,63 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,52

2911 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 tabl. 5909990902095 2012-09-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,30 35,53 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,31

2912 Telmisartanum Tezeo , tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990818082 2012-07-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
19,63 25,04 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,93

2913 Telmisartanum Tezeo , tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990818150 2012-07-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,97 36,24 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 14,02

2914 Telmisartanum Tolura 40 mg tabletki, tabl.
powl., 40 mg 28 tabl. 5909997077604 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
19,63 25,04 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 13,93

2915 Telmisartanum Tolura 80 mg tabletki, tabl.
powl., 80 mg 28 tabl. 5909997077673 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
29,16 37,51 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,29

2916 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum

MicardisPlus, tabl. , 80+25
mg

14 tabl.
(blist.PA/ALU/PVC) 5909990653010 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
34,56 41,02 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 29,91

2917 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum

MicardisPlus, tabl. , 80+25
mg

28 tabl.
(blist.PA/ALU/PVC) 5909990653027 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
70,85 82,12 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 59,90

2918 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum

MicardisPlus, tabl. ,
80+12,5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991020026 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
63,18 73,91 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 51,69

2919 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl. , 80/25 mg 14 tabl. 5909990644827 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,08 38,38 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 27,27

2920 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum PritorPlus, tabl. , 80/25 mg 28 tabl. 5909990644834 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
63,72 74,49 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 52,27

2921 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum

PritorPlus, tabl. , 40/12,5
mg 28 tabl. 5909991068325 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
52,92 60,67 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 49,56

2922 Telmisartanum +
Hydrochlorothiazidum

PritorPlus, tabl. , 80/12,5
mg 28 tabl. 5909991068424 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
63,72 74,49 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 52,27

2923 Terazosinum Hytrin, tabl. , 2 mg 28 tabl. 5909990767816 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
32,09 37,21 9,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 30,22

2924 Terazosinum Hytrin, tabl. , 2 mg 28 tabl. 5909990767816 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
32,09 37,21 9,99 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 30,42

2925 Terazosinum Hytrin, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990767915 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
35,64 43,57 24,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 26,08
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2926 Terazosinum Hytrin, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990767915 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
35,64 43,57 24,98 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 21,79

2927 Terazosinum Hytrin, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990768011 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
66,96 80,05 49,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 45,09

2928 Terazosinum Hytrin, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990768011 2012-01-01 2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
66,96 80,05 49,95 Przerost gruczołu

krokowego ryczałt 36,07

2929 Terazosinum Kornam, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484119 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

23,76 28,45 10,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 20,96

2930 Terazosinum Kornam, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484119 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

23,76 28,45 10,70 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 20,95

2931 Terazosinum Kornam, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484317 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

32,94 40,92 26,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 22,19

2932 Terazosinum Kornam, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484317 2012-01-01 2 lata

76.0, Leki stosowane w leczeniu
łagodnego przerostu gruczołu

krokowego - blokujące receptory
alfa-adrenergiczne

32,94 40,92 26,76 Przerost gruczołu
krokowego ryczałt 17,36

2933 Terbinafinum Erfin, tabl. , 250 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990621057 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

32,27 41,98 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 22,71

2934 Terbinafinum Erfin, tabl. , 250 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990621064 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

61,68 77,10 77,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 38,55

2935 Terbinafinum Lamisil, tabl. , 125 mg 14 tabl. 5909990173112 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

29,98 36,88 19,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 27,24

2936 Terbinafinum Lamisil, tabl. , 250 mg 14 tabl. 5909990173211 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

55,49 66,82 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 47,55

2937 Terbinafinum Myconafine, tabl. , 250 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990419036 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

31,64 41,30 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 22,03

2938 Terbinafinum Myconafine, tabl. , 250 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990419050 2012-01-01 2 lata

50.0, Dermatologiczne leki
przeciwgrzybicze do stosowania

ogólnego - terbinafina
63,29 78,82 77,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 40,27

2939 Terbinafinum Terbigen, tabl. , 250 mg 14 tabl. 5909990224845 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

29,42 38,93 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 19,66

2940 Terbinafinum Terbinafina 250, tabl. , 250
mg 14 tabl. (blist.) 5909990623051 2012-01-01 2 lata

50.0, Dermatologiczne leki
przeciwgrzybicze do stosowania

ogólnego - terbinafina
31,21 40,84 38,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 21,57

2941 Terbinafinum Terbinafina 250, tabl. , 250
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990623068 2012-01-01 2 lata

50.0, Dermatologiczne leki
przeciwgrzybicze do stosowania

ogólnego - terbinafina
62,64 78,12 77,10

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

50% 39,57
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2942 Terbinafinum Terbisil, tabl. , 250 mg 14 tabl. 5909990950515 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

31,32 40,96 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 21,69

2943 Terbinafinum Zelefion, tabl. , 250 mg 14 tabl. 5909990645497 2012-01-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

31,86 41,54 38,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 22,27

2944 Terbinafinum Zelefion, tabl. , 250 mg 28 tabl. 5909990645503 2012-03-01 2 lata
50.0, Dermatologiczne leki

przeciwgrzybicze do stosowania
ogólnego - terbinafina

62,64 78,12 77,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
50% 39,57

2945 Testosteronum Undestor Testocaps, kaps.,
40 mg

60 kaps. (6 blist.po 10
szt.) 5909990665082 2012-01-01 2 lata 63.0, Hormony płciowe -

androgeny - testosteron 34,56 45,03 45,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,51

2946 Theophyllinum
Euphyllin CR retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

250 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990665419

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

5,94 8,12 5,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 5,34

2947 Theophyllinum
Euphyllin Long, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 200 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990450114

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

7,02 8,92 4,78
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 7,34

2948 Theophyllinum
Euphyllin Long, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 300 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990450213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

9,18 11,90 7,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 7,92

2949 Theophyllinum
Theospirex retard, tabl.
powl. o przedłużonym
uwalnianiu, 300 mg

50 tabl. 5909990261215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

8,23 11,96 11,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 4,00

2950 Theophyllinum
Theospirex retard, tabl.
powl. o przedłużonym
uwalnianiu, 150 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990803910

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

6,31 8,51 5,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 5,73

2951 Theophyllinum
Theovent 300, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990149926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

8,51 12,26 11,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 4,30

2952 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 tabl. 5909990242511 2012-01-01 2 lata
206.2, Leki przeciwhistaminowe
o działaniu przeciwwymiotnym -

tietyloperazyna - postacie do
podawania doustnego

9,99 14,33 14,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,30

2953 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 tabl. 5909990242511 2012-01-01 2 lata
206.2, Leki przeciwhistaminowe
o działaniu przeciwwymiotnym -

tietyloperazyna - postacie do
podawania doustnego

9,99 14,33 14,33 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20

2954 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 czop. 5909990242610 2012-01-01 2 lata
206.1, Leki przeciwhistaminowe
o działaniu przeciwwymiotnym -

tietyloperazyna - postacie do
podawania doodbytniczego

6,17 9,08 9,08
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,72

2955 Thiethylperazinum Torecan, czopki, 6,5 mg 6 czop. 5909990242610 2012-01-01 2 lata
206.1, Leki przeciwhistaminowe
o działaniu przeciwwymiotnym -

tietyloperazyna - postacie do
podawania doodbytniczego

6,17 9,08 9,08 Nowotwory złośliwe ryczałt 3,20
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2956 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 tabl. 5909990058822

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
79,03 97,29 97,29 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

2957 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 tabl. 5909990058839

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
163,57 191,75 191,75 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

2958 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 tabl. 5909990058846

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
248,35 284,58 284,58 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

2959 Tianeptinum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990370214 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 21,92 26,98 12,27 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 18,39

2960 Tianeptinum Tianesal , tabl. powl., 12,5
mg 30 tabl. 5909990875245 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 16,44 21,13 12,27 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 12,54

2961 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990334971

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 31,32 41,04 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 12,31

2962 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990667116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 16,20 21,07 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,49

2963 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl.,
250 mg 60 tabl. (but.) 5909990646616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 27,27 36,71 36,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,01

2964 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl.,
250 mg 30 tabl. (but.) 5909990938315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 18,76 24,92 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 10,56

2965 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990044986

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 29,70 39,31 39,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,79

2966 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991029333

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 11,45 15,98 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 6,40

2967 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990694846

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 32,18 41,96 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 13,23

2968 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990694853

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 16,63 21,52 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,94

2969 Ticlopidinum Ticlo, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990450510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 17,82 22,81 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 13,23
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2970 Ticlopidinum Ticlo, tabl. powl., 250 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990450534

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 37,80 47,97 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 19,24

2971 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do
oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 fl.a 5 ml 5909990187713 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
4,91 6,65 4,91 Jaskra 30% 3,21

2972 Timololum Oftensin, krople do oczu,
roztwór, 2,5 mg/ ml 5 ml (flakon) 5909990073610 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
3,49 5,13 4,91 Jaskra 30% 1,69

2973 Timololum Oftensin, krople do oczu,
roztwór, 5 mg/ ml 1 fl.a 5 ml 5909990073719 2012-01-01 2 lata

213.0, Leki przeciwjaskrowe -
beta-adrenolityki do stosowania

do oczu
3,28 4,91 4,91 Jaskra 30% 1,47

2974 Tiotropii bromidum
Spiriva, proszek do

inhalacji w kaps., 18
µg/dawkę inhalacyjną

30 kaps. (blist.) 5909990985111 2012-01-01 2 lata
201.2, Wziewne leki

antycholinergiczne o długim
działaniu - produkty
jednoskładnikowe

119,84 143,14 143,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 42,94

2975 Tiotropii bromidum
Spiriva, proszek do

inhalacji w kaps., 18
µg/dawkę inhalacyjną

30 kaps. (blist.) 5909990985111 2012-01-01 2 lata
201.2, Wziewne leki

antycholinergiczne o długim
działaniu - produkty
jednoskładnikowe

119,84 143,14 143,14

Ciężka postać POChP z
udokumentowanym

badaniem
spirometrycznym z

wartością wskaźnika
FEV1<50% oraz ujemną

próbą rozkurczową

ryczałt 3,20

2976 Tiotropii bromidum
Spiriva, proszek do

inhalacji w kaps., 18
µg/dawkę inhalacyjną

30 kaps. (blist. +
Handihaler) 5909990985128 2012-01-01 2 lata

201.2, Wziewne leki
antycholinergiczne o długim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe

125,19 148,86 143,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 48,66

2977 Tiotropii bromidum
Spiriva, proszek do

inhalacji w kaps., 18
µg/dawkę inhalacyjną

30 kaps. (blist. +
Handihaler) 5909990985128 2012-01-01 2 lata

201.2, Wziewne leki
antycholinergiczne o długim

działaniu - produkty
jednoskładnikowe

125,19 148,86 143,14

Ciężka postać POChP z
udokumentowanym

badaniem
spirometrycznym z

wartością wskaźnika
FEV1<50% oraz ujemną

próbą rozkurczową

ryczałt 8,92

2978 Tizanidinum
Sirdalud MR, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 6 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
144.0, Leki działajace

rozkurczowo na mięśnie
szkieletowe - tizanidyna

44,24 55,16 44,58 Stwardnienie rozsiane

Stany spastyczności
związane z chorobami
demielinizacyjnymi i

neurozwyrodnieniowymi
u dzieci

30% 23,95

2979 Tizanidinum Tizanor, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990784486 2012-05-01 2 lata
144.0, Leki działajace

rozkurczowo na mięśnie
szkieletowe - tizanidyna

22,12 29,72 29,72 Stwardnienie rozsiane 30% 8,92

2980 Tolterodinum Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990648559 2012-01-01 2 lata

75.2, Leki urologiczne stosowane
w nietrzymaniu moczu -
solifenacyna, tolterodyna

16,05 20,73 13,10
Zespół pęcherza
nadreaktywnego

potwierdzony badaniem
urodynamicznym

30% 11,56

2981 Tolterodinum Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990648641 2012-01-01 2 lata

75.2, Leki urologiczne stosowane
w nietrzymaniu moczu -
solifenacyna, tolterodyna

19,26 26,20 26,20
Zespół pęcherza
nadreaktywnego

potwierdzony badaniem
urodynamicznym

30% 7,86

2982 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990017652

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

2983 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990017669

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2984 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990017676

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2985 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2986 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. 5909990649556

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,68 15,03 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,86

2987 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990649570

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

19,70 26,74 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2988 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. 5909990649594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

30,46 41,31 41,31 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2989 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. 5909990649617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,99 77,98 77,98 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2990 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,56 15,97 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,80

2991 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644148

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

20,52 27,62 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,08

2992 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644155

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

41,47 53,08 53,08 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2993 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

81,65 100,09 100,09 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2994 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990061464

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

83,16 101,70 101,70 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2995 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990061471

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

22,68 29,93 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 6,39

2996 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990061488

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,34 15,74 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,57
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2997 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990061495

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

44,28 56,10 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,82

2998 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 1 but. po 60szt. 5909990715084

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

16,20 23,22 23,22 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

2999 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 1 but. po 60szt. 5909990715145

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

30,24 41,37 41,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3000 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 1 but. po 60szt. 5909990715169

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

56,70 73,69 73,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3001 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl.,
200  mg 28 tabl. 5909990644056

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3002 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl.,
100 mg 28 tabl. 5909990644070

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3003 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990644094

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3004 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. 5909990644124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

3005 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. (but.) 5909990758814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,72 16,15 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,98

3006 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. (but.) 5909990758913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

23,44 30,74 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,20

3007 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. (but.) 5909990759019

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

46,87 58,87 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 8,59

3008 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (but.) 5909990759118

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

93,64 112,91 106,96 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 9,15

3009 Topiramatum Topamax, kaps., 15 mg 60 kaps. (poj.) 5909990861514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

15,67 20,98 17,19 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 6,99
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3010 Topiramatum Topamax, kaps., 25 mg 60 kaps. (poj.) 5909990861613

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

26,13 33,85 28,65 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 8,40

3011 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 25
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743377

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

3012 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 50
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743384

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3013 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 100
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743391

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3014 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 200
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743407

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3015 Topiramatum TopiLEK 100, tabl. powl.,
0,1 g 28 tabl. (but.) 5909990740802

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,45 36,45 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3016 Topiramatum TopiLEK 200, tabl. powl.,
0,2 g 28 tabl. (but.) 5909990740819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,19 68,19 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3017 Topiramatum TopiLEK 25, tabl. powl.,
0,025 g 28 tabl. (but.) 5909990740789

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

6,48 10,54 10,54 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3018 Topiramatum TopiLEK 50, tabl. powl.,
0,05 g 28 tabl. (but.) 5909990740796

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,53 19,53 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3019 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 25
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990676545

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,85 17,36 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,19

3020 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990676552

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

23,54 30,85 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,31

3021 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990676569

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

43,18 54,92 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,64

3022 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990676576

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

80,46 98,80 98,80 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20
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3023 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl.
powl., 25 mg 28 tabl. 5909990779925 2012-05-01 2 lata

164.0, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

topiramat
6,43 10,49 10,49 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3024 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl.
powl., 50 mg 28 tabl. 5909990779970 2012-05-01 2 lata

164.0, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

topiramat
12,91 19,48 19,48 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3025 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl.
powl., 100 mg 28 tabl. 5909990780068 2012-05-01 2 lata

164.0, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

topiramat
25,87 36,40 36,40 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3026 Topiramatum Topiramat Bluefish, tabl.
powl., 200 mg 28 tabl. 5909990780136 2012-05-01 2 lata

164.0, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania doustnego -

topiramat
51,79 68,13 68,13 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3027 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 25 mg 60 tabl. 5909990744978

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,76 19,76 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3028 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 50 mg 60 tabl. 5909990744985

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,75 36,75 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3029 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 100
mg 60 tabl. 5909990744992

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,49 68,49 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3030 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 200
mg 60 tabl. 5909990745005

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

103,68 127,95 127,95 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,27

3031 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 200
mg 30 tabl. 5909990763344

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,49 68,49 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3032 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990763351

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,76 19,76 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3033 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 100
mg 30 tabl. 5909990763368

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,75 36,75 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3034 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990763375

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

6,48 10,69 10,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3035 Topiramatum Toramat, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671472

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,88 16,47 14,33 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,34

3036 Topiramatum Toramat, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671489

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

19,44 26,69 26,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20
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3037 Topiramatum Toramat, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671496

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

34,56 46,00 46,00 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3038 Topiramatum Toramat, tabl. , 200 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671502

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

64,80 82,35 82,35 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

3039 Torasemidum Trifas 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 18,47 20,47 2,46

Udokumentowana
niewydolność serca w
klasach NYHA III –

NYHA IV po
udokumentowanym

niepowodzeniu leczenia
furosemidem

Udokumentowana
niewydolność serca w
klasach NYHA III –

NYHA IV po
udokumentowanym

niepowodzeniu leczenia
furosemidem u dzieci
poniżej 12 roku życia

30% 18,75

3040 Tramadolum
Adamon SR 100, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936137 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,86 45,60 40,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,34

3041 Tramadolum
Adamon SR 100, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936137 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,86 45,60 40,37 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,23

3042 Tramadolum
Adamon SR 150, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936236 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

52,97 65,91 60,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 23,53

3043 Tramadolum
Adamon SR 150, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936236 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

52,97 65,91 60,55 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,36

3044 Tramadolum
Adamon SR 200, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936335 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

67,99 83,56 80,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 27,05

3045 Tramadolum
Adamon SR 200, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936335 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

67,99 83,56 80,73 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,83

3046 Tramadolum
Adamon SR 50, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
50 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936038 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

18,74 24,70 20,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,57

3047 Tramadolum
Adamon SR 50, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
50 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990936038 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

18,74 24,70 20,18 Nowotwory złośliwe bezpłatny 4,52

3048 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

10 tabl. 5909990570799 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

20,48 27,20 24,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,25

3049 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

10 tabl. 5909990570799 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

20,48 27,20 24,22 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,98

3050 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570812 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

61,43 75,91 72,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 25,05
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3051 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990570812 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

61,43 75,91 72,66 Nowotwory złośliwe bezpłatny 3,25

3052 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571086 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

19,33 25,97 24,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 9,02

3053 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571086 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

19,33 25,97 24,22 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,75

3054 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

10 tabl. 5909990571314 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

14,04 19,05 16,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,75

3055 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

10 tabl. 5909990571314 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

14,04 19,05 16,15 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,90

3056 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571338 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

37,80 48,63 48,44
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 14,72

3057 Tramadolum
Noax Uno , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990571338 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

37,80 48,63 48,44 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,19

3058 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634354 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,56 8,34 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,69

3059 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634354 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,56 8,34 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,27

3060 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634378 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,17 23,66 23,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,10

3061 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634378 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,17 23,66 23,66 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3062 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990634392 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,62 37,85 37,85
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,36

3063 Tramadolum
Oratram 100, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990634392 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,62 37,85 37,85 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3064 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634231 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

9,18 13,16 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,68

3065 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634231 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

9,18 13,16 12,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,05

3066 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634255 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

27,32 35,99 35,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 10,80
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3067 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634255 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

27,32 35,99 35,99 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3068 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990634279 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

45,36 57,77 57,77
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 17,33

3069 Tramadolum
Oratram 150, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990634279 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

45,36 57,77 57,77 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3070 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634293 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

11,34 16,15 16,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,85

3071 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

10 tabl. (blist.) 5909990634293 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

11,34 16,15 16,15 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3072 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634316 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

34,02 44,58 44,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,37

3073 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990634316 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

34,02 44,58 44,58 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3074 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

50 tabl. 5909990634330 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

56,16 70,90 70,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 21,27

3075 Tramadolum
Oratram 200, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

50 tabl. 5909990634330 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

56,16 70,90 70,90 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3076 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 kaps. (blist.) 5909990968718 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

6,84 9,71 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,06

3077 Tramadolum Poltram, kaps., 50 mg 20 kaps. (blist.) 5909990968718 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

6,84 9,71 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,64

3078 Tramadolum Poltram, krople doustne,
roztwór, 100 mg/ ml 10 ml 5909990969012 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

8,37 11,65 8,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,72

3079 Tramadolum Poltram, krople doustne,
roztwór, 100 mg/ ml 10 ml 5909990969012 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

8,37 11,65 8,47 Nowotwory złośliwe bezpłatny 3,18

3080 Tramadolum Poltram, krople doustne,
roztwór, 100 mg/ ml 96 ml 5909990969029 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

65,28 81,34 81,34
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,40

3081 Tramadolum Poltram, krople doustne,
roztwór, 100 mg/ ml 96 ml 5909990969029 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

65,28 81,34 81,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3082 Tramadolum Poltram 100, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ ml 5 amp.a 2 ml 5909990968916 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

6,08 8,97 8,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,69
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3083 Tramadolum Poltram 100, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ ml 5 amp.a 2 ml 5909990968916 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

6,08 8,97 8,97 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3084 Tramadolum Poltram 50, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ ml 5 amp.a 1 ml 5909990968817 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

4,17 5,77 4,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,63

3085 Tramadolum Poltram 50, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ ml 5 amp.a 1 ml 5909990968817 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

4,17 5,77 4,49 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,28

3086 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
10 tabl. 5909990967612 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,95 8,76 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,11

3087 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
10 tabl. 5909990967612 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,95 8,76 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,69

3088 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967629 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,68 24,21 24,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,26

3089 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967629 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,68 24,21 24,21 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3090 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967636 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

33,33 42,89 40,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 14,63

3091 Tramadolum
Poltram Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967636 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

33,33 42,89 40,37 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,52

3092 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
10 tabl. (blist.) 5909990967711 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

10,11 14,16 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,68

3093 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
10 tabl. (blist.) 5909990967711 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

10,11 14,16 12,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,05

3094 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967728 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,07 36,80 36,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,37

3095 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967728 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,07 36,80 36,33 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,47

3096 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967735 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

53,43 66,41 60,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,03

3097 Tramadolum
Poltram Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967735 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

53,43 66,41 60,55 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,86

3098 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
10 tabl. (blist.) 5909990967810 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

12,53 17,44 16,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,14
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3099 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
10 tabl. (blist.) 5909990967810 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

12,53 17,44 16,15 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,29

3100 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967827 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,00 45,63 45,63
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,69

3101 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990967827 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,00 45,63 45,63 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3102 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967834 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

60,36 75,41 75,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 22,62

3103 Tramadolum
Poltram Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990967834 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

60,36 75,41 75,41 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3104 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps.
twarde, 50 mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990294619 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

8,10 11,06 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,41

3105 Tramadolum Tramadol SYNTEZA, kaps.
twarde, 50 mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990294619 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

8,10 11,06 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,99

3106 Tramadolum Tramadol SYNTEZA,
krople doustne, 100 mg/ml 10 ml 5909990294718 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

10,11 13,51 8,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,58

3107 Tramadolum Tramadol SYNTEZA,
krople doustne, 100 mg/ml 10 ml 5909990294718 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

10,11 13,51 8,47 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,04

3108 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50
mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990253616 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

6,85 9,73 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,08

3109 Tramadolum Tramal, kaps. twarde, 50
mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990253616 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

6,85 9,73 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,66

3110 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 czop. 5909990253715 2012-01-01 2 lata
153.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania

doodbytniczego
5,16 7,67 7,67

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 2,30

3111 Tramadolum Tramal, czopki, 100 mg 5 czop. 5909990253715 2012-01-01 2 lata
153.1, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania

doodbytniczego
5,16 7,67 7,67 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3112 Tramadolum Tramal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990253814 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

4,17 5,77 4,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,63

3113 Tramadolum Tramal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990253814 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

4,17 5,77 4,49 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,28

3114 Tramadolum Tramal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.a 2 ml 5909990253821 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

6,08 8,97 8,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 2,69
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3115 Tramadolum Tramal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.a 2 ml 5909990253821 2012-01-01 2 lata

153.2, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania
pozajelitowego

6,08 8,97 8,97 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3116 Tramadolum Tramal, krople doustne, 100
mg/ml 10 ml 5909990253913 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

8,38 11,66 8,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,73

3117 Tramadolum Tramal, krople doustne, 100
mg/ml 10 ml 5909990253913 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

8,38 11,66 8,47 Nowotwory złośliwe bezpłatny 3,19

3118 Tramadolum Tramal, krople doustne, 100
mg/ml 96 ml 5909990253920 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

65,29 81,35 81,34
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,41

3119 Tramadolum Tramal, krople doustne, 100
mg/ml 96 ml 5909990253920 2012-01-01 2 lata

153.4, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- płynne postacie farmaceutyczne

65,29 81,35 81,34 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,01

3120 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786213 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,96 8,77 8,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 3,12

3121 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786213 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

5,96 8,77 8,07 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,70

3122 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786220 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,69 24,22 24,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 7,27

3123 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786220 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

17,69 24,22 24,22 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3124 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786237 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

33,34 42,90 40,37
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 14,64

3125 Tramadolum
Tramal Retard 100, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786237 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

33,34 42,90 40,37 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,53

3126 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786312 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

10,12 14,17 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 5,69

3127 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786312 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

10,12 14,17 12,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 2,06

3128 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786329 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,08 36,81 36,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 11,38

3129 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786329 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

28,08 36,81 36,33 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,48

3130 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786336 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

53,44 66,41 60,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 24,03
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3131 Tramadolum
Tramal Retard 150, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

150 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786336 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

53,44 66,41 60,55 Nowotwory złośliwe bezpłatny 5,86

3132 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786411 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

12,54 17,45 16,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,15

3133 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
10 tabl. (blist.) 5909990786411 2012-01-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

12,54 17,45 16,15 Nowotwory złośliwe bezpłatny 1,30

3134 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786428 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,01 45,64 45,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,69

3135 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990786428 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

35,01 45,64 45,64 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3136 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786435 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

60,37 75,41 75,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 22,62

3137 Tramadolum
Tramal Retard 200, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990786435 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

60,37 75,41 75,41 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,00

3138 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
10 tabl. 5909990780303 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

3,18 4,67 4,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 1,84

3139 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
10 tabl. 5909990780303 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

3,18 4,67 4,04 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,63

3140 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
30 tabl. 5909990780334 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

8,75 12,71 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 4,23

3141 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
30 tabl. 5909990780334 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

8,75 12,71 12,11 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,60

3142 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
50 tabl. 5909990780341 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

14,58 20,25 20,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 6,12

3143 Tramadolum
Tramal Retard 50, tabl.
powl. o przedłużonym

działaniu, 50 mg
50 tabl. 5909990780341 2012-03-01 2 lata

153.3, Opioidowe leki
przeciwbólowe - tramadol -

postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

14,58 20,25 20,18 Nowotwory złośliwe bezpłatny 0,07

3144 Tramadolum
Tramundin, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. 5909990947416 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

23,76 30,71 24,22
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
30% 13,76

3145 Tramadolum
Tramundin, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
100 mg

30 tabl. 5909990947416 2012-01-01 2 lata
153.3, Opioidowe leki

przeciwbólowe - tramadol -
postacie do podawania doustnego
- stałe postacie farmaceutyczne

23,76 30,71 24,22 Nowotwory złośliwe bezpłatny 6,49

3146 Trandolaprilum Trandolapril Arrow, kaps.
twarde, 2 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990641123 2012-01-01 2 lata

44.0, Inhibitory konwertazy
angiotensyny - produkty

jednoskładnikowe i złożone
9,55 11,79 5,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 9,64
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3147 Travoprostum Travatan, krople do oczu,
roztwór, 0,04 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990942619 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

46,01 57,62 47,68 Jaskra ryczałt 13,14

3148 Travoprostum +
Timololum

DuoTrav, krople do oczu,
roztwór, 0,04+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 5909990586172 2012-01-01 2 lata

214.0, Leki przeciwjaskrowe -
analogi prostaglandyn do

stosowania do oczu - produkty
jednoskładnikowe i złożone

46,01 57,62 47,68 Jaskra ryczałt 13,14

3149 Trazodonum
Trittico CR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990715497 2012-03-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 54,00 64,86 36,81 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 39,09

3150 Trazodonum
Trittico CR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
75 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990918621 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 14,15 17,93 9,20 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 11,49

3151 Trazodonum
Trittico CR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990918720 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 18,90 23,75 12,27 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 15,16

3152 Triamcinolonum Polcortolon, tabl. , 4 mg 20 tabl. 5909990171316 2012-01-01 2 lata
82.6, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - triamcynolon
6,42 9,43 9,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 2,83

3153 Triptorelinum

Diphereline SR 11,25,
proszek i rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny o
przedłużonym uwalnianiu
do wstrzykiwań, 11,25 mg

1 fiol. prosz. + 1 amp.
rozp. + 1 strzyk. + 2 igły 5909990894413 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

873,64 970,66 970,66 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 9,60

3154 Triptorelinum

Diphereline SR 3,75,
proszek i rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny o
przedłużonym uwalnianiu
do wstrzykiwań, 3,75 mg

Pudełko zawierające 1
fiolkę, i 1 ampułkę z 1

strzykawką ( z
polipropylenu ) i 2 igłami

5909990486915 2012-01-01 2 lata

129.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - analogi
hormonu uwalniającego

gonadotropinę

289,98 330,05 301,98 Nowotwory złośliwe -
Rak prostaty ryczałt 31,27

3155 Tropicamidum
Tropicamidum WZF 0,5%,
krople do oczu, roztwór, 5

mg/ml
10 ml (2x5 ml) 5909990125524 2012-01-01 2 lata 226.0, Leki antycholinergiczne

do stosowania do oczu 4,57 7,92 7,92
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
ryczałt 3,20

3156 Tropicamidum
Tropicamidum WZF 1%,

krople do oczu, roztwór, 10
mg/ml

10 ml (2x5 ml) 5909990125623 2012-01-01 2 lata 226.0, Leki antycholinergiczne
do stosowania do oczu 7,88 11,47 11,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 3,20

3157 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 tabl. (but.) 5909990727407

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
116.0, Leki przeciwwirusowe -
walgancyklowir - postacie do

stosowania doustnego
5 562,00 6 054,23 6 054,23

Zakażenie wirusem
cytomegalii u pacjentów

poddawanych
przeszczepom narządów

miąższowych -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 110 dni

po przeszczepie,
Zakażenie wirusem

cytomegalii u pacjentów
poddawanych

przeszczepom nerek -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 200 dni

po przeszczepie

Zapobieganie i leczenie
zakażenia wirusem

cytomegalii po
transplantacji narządów i
szpiku - u dzieci w wieku

do 18 roku życia;
Zakażenie wirusem

cytomegalii u pacjentów
poddawanych

przeszczepom kończyny,
rogówki, szpiku, tkanek

lub komórek -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 110 dni

po przeszczepie

ryczałt 3,20

3158 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773695 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68

3159 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990773763 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83
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3160 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 0,08 g 28 tabl. 5909990830961

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,58 16,43 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,32

3161 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 0,16 g 28 tabl. 5909990831067

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

3162 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 320
mg 28 szt. 5909990831159 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
38,88 51,19 51,19

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,36

3163 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990751594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,64

3164 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990751877

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,50 31,47 31,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,44

3165 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990929115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
43,20 50,27 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 39,16

3166 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990929214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
46,44 56,00 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 33,78

3167 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 tabl. 5909990929238

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 29,47 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,36

3168 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726776

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,82 18,83 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,72

3169 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726844

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
26,46 34,62 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 12,40

3170 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,82 19,91 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,80

3171 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,15 38,57 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 16,35

3172 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl.,
160 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52
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3173 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl.,
160 mg 60 tabl. 5909990818983

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,52 60,79 60,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,24

3174 Valsartanum Valsacor 320, tabl. powl.,
320 mg 28 tabl. 5909990779147 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,00 59,87 59,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 17,96

3175 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,28 22,53 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 11,42

3176 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80
mg 60 tabl. 5909990818853

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
25,16 33,51 33,51

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,05

3177 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80
mg 28 kaps. 5909990856954

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68

3178 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde,
160 mg 28 kaps. 5909990857081

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,83

3179 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl.
powl., 80 mg 28 tabl. 5909990917266 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,26 15,03 15,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,51

3180 Valsartanum Valsartan Arrow, tabl.
powl., 160 mg 28 tabl. 5909990917365 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,28 24,80 24,80

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,44

3181 Valsartanum Valsotens, tabl. powl., 160
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990693276 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
18,36 25,96 25,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,79

3182 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990804542 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68

3183 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990804580 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83

3184 Valsartanum Valzek, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990681761

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,64

3185 Valsartanum Valzek, tabl. , 160 mg 28 tabl. 5909990681785

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

3186 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990827459 2012-05-01 2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68
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3187 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 160
mg 28 tabl. 5909990827480 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83

3188 Valsartanum Zelvartan, tabl. powl., 80
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990688531

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,76 33,74 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 22,63

3189 Valsartanum Zelvartan, tabl. powl., 160
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990688722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,84 37,17 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 14,95

3190 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Axudan HCT, tabl. powl.,
80+12,5 mg 28 tabl. 5909990829927 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,58 16,43 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,32

3191 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Axudan HCT, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. 5909990829989 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

3192 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Axudan HCT, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. 5909990830107 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

3193 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Axudan HCT, tabl. powl.,
0,32+0,0125 g 28 tabl. 5909990830176 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
38,88 51,19 51,19

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,36

3194 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Axudan HCT, tabl. powl.,
320 + 25 mg 28 szt. 5909990830244 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
38,88 51,19 51,19

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 15,36

3195 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Bespres, tabl. powl., 80
+ 12,5 mg

28 tabl. (2 blistry po
14szt.) 5909990740833 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68

3196 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Bespres, tabl. powl.,
160+25  mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990740857 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,64

3197 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Bespres, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. 5909990740864 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,50 31,47 31,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,44

3198 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Bespres, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. 5909990874255 2012-03-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
25,60 33,70 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 11,48

3199 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Diovan, tabl. powl.,
160+25 mg 14 tabl. (blist.) 5909991062927 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,08 34,09 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 22,98

3200 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Nortivan, tabl. powl.,
80+12,5 mg 28 tabl. 5909990772292 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,04 19,07 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 7,96

3201 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Nortivan, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. 5909990772452 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,08 36,36 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 14,14
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3202 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Nortivan, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. 5909990772506 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,08 36,36 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 14,14

3203 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Valsacor, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990740246 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

3204 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-Valsacor, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. 5909990740277 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

3205 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-valsacor, tabl. powl.,
320+12,5 mg 28 tabl. 5909990847464 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,00 59,87 59,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 17,96

3206 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Co-valsacor, tabl. powl.,
320+25 mg 28 tabl. 5909990847501 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,00 59,87 59,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 17,96

3207 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Tensart HCT, tabl. powl.,
160+12,5  mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704132 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,15 38,57 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 16,35

3208 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Tensart HCT, tabl. powl.,
160+25 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704262 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,15 38,57 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 16,35

3209 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valsartan+HCT Arrow,
tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. 5909990917082 2012-09-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
19,44 27,11 27,11

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,13

3210 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valsotens HCT, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. powl. 5909990877201 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,55 29,37 29,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,81

3211 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valsotens HCT, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. powl. 5909990877386 2012-07-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,55 29,37 29,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,81

3212 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valtap HCT, tabl. powl.,
160+12,5 mg 28 tabl. 5909990801961 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83

3213 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valtap HCT, tabl. powl.,
160+25 mg 28 tabl. 5909990802005 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 8,83

3214 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Valtap HCT, tabl. powl.,
160+25 mg 14 tabl. 5909990813995 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 4,68

3215 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Vanatex HCT, tabl. powl.,
80+12,5 mg 28 tabl. 5909990862351 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 5,64

3216 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Vanatex HCT, tabl. powl.,
160 +12,5 mg 28 tabl. 5909990862375 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52

3217 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Vanatex HCT, tabl. powl.,
160+25  mg 28 tabl. 5909990862399 2012-05-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 9,52
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3218 Valsartanum +
Hydrochlorothiazidum

Zelvartancombo, tabl.
powl., 160/25 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990761302 2012-01-01 2 lata

45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,30 36,60 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

30% 14,38

3219 Venlafaxinum
Alventa, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047895 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 25,92 33,44 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 15,40

3220 Venlafaxinum
Alventa, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047956 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 49,68 61,93 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 25,86

3221 Venlafaxinum
Axyven, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
37,5 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990660636 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 10,69 15,08 12,88 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 6,06

3222 Venlafaxinum
Axyven, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
75 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990660643 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 21,71 28,94 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 10,90

3223 Venlafaxinum
Axyven, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990660650 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 36,94 48,30 48,30 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 14,49

3224 Venlafaxinum
Efevelon SR, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

28 kaps. 5909990715299 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 9,72 14,04 12,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,02

3225 Venlafaxinum
Efevelon SR, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. 5909990715350 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 18,90 25,93 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 7,89

3226 Venlafaxinum
Efevelon SR, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990715374 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 39,25 50,78 50,78 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 15,23

3227 Venlafaxinum
Effectin ER 150, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990494019 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 75,60 89,67 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 53,60

3228 Venlafaxinum
Effectin ER 75, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990493913 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 50,98 60,26 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 42,22

3229 Venlafaxinum
Faxigen XL 150 mg, kaps. o
przedłużonym uwalnianiu,

twarde, 150 mg
28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990721528 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 37,80 49,22 49,22 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 14,77

3230 Venlafaxinum
Faxigen XL 37,5 mg, kaps.
o przedłużonym uwalnianiu,

twarde, 37,5 mg
28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990721498 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 11,88 16,35 12,88 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 7,33

3231 Venlafaxinum
Faxigen XL 75 mg, kaps. o
przedłużonym uwalnianiu,

twarde, 75 mg
28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990721504 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 22,68 29,98 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 11,94

3232 Venlafaxinum
Faxolet ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

28 kaps. 5909990691760 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 11,88 16,35 12,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 7,33

3233 Venlafaxinum
Faxolet ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. 5909990691883 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 48,60 60,78 51,53 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 24,71

3234 Venlafaxinum
Faxolet ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. 5909990691906 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 23,76 31,13 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 13,09

3235 Venlafaxinum
Jarvis 150, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990075522 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 41,96 53,98 53,98 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 16,19

3236 Venlafaxinum
Jarvis 75, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990077359 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 22,68 30,20 27,61 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 10,87

3237 Venlafaxinum Lafactin, kaps., 37,5 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990673728 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 19,76 24,77 12,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 15,75

3238 Venlafaxinum Lafactin, kaps., 75 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990673766 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 31,18 39,07 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 21,03
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3239 Venlafaxinum Lafactin, kaps., 150 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990673803 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 58,35 71,21 51,53 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 35,14

3240 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. 5909990795789 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 12,96 19,57 19,57 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,87

3241 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

98 kaps. 5909990795796 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 43,20 58,21 58,21 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 17,46

3242 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

28 kaps. 5909990795802 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 6,48 10,57 10,57 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 3,17

3243 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

98 kaps. 5909990795819 2012-07-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 22,14 31,81 31,81 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 9,54

3244 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. 5909990795826 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 22,68 33,04 33,04 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 9,91

3245 Venlafaxinum
Oriven, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

98 kaps. 5909990795833 2012-05-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 78,84 100,34 100,34 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 30,10

3246 Venlafaxinum
Prefaxine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727490 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 11,34 15,77 12,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 6,75

3247 Venlafaxinum
Prefaxine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727506 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 22,68 29,98 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 11,94

3248 Venlafaxinum
Prefaxine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990727520 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 45,36 57,31 51,53 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 21,24

3249 Venlafaxinum
Symfaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990048106 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 54,00 66,56 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 30,49

3250 Venlafaxinum
Symfaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 75 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990048397 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 21,06 28,24 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 10,20

3251 Venlafaxinum
Symfaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 37,5 mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990048403 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 16,41 20,35 9,20 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 13,91

3252 Venlafaxinum Velafax, tabl. , 37,5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991093815 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 17,60 22,47 12,88 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 13,45

3253 Venlafaxinum Velafax, tabl. , 37,5 mg 56 tabl. (4 blist.po 14
szt.) 5909991093822 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 36,02 44,25 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 26,21

3254 Venlafaxinum Velafax, tabl. , 75 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991093914 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 32,62 40,60 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 22,56

3255 Venlafaxinum Velafax, tabl. , 75 mg 56 tabl. (4 blist.po 14
szt.) 5909991093921 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 67,77 81,29 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 45,22

3256 Venlafaxinum
Velafax XL, kaps. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

28 kaps. (blist.) 5909990626670 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 30,51 38,36 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 20,32

3257 Venlafaxinum
Velafax XL, kaps. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 150 mg
28 kaps. (blist.) 5909990626724 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 58,61 71,48 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 35,41

3258 Venlafaxinum
Velaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
37,5 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990055982 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 19,54 24,55 12,88 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 15,53

3259 Venlafaxinum
Velaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
75 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990056279 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 29,44 37,21 25,77 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 19,17

3260 Venlafaxinum
Velaxin ER, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990056293 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -

inne 59,86 72,83 51,53 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe 30% 36,76
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3261 Venlafaxinum
Venlabax MR 150, kaps. o
przedłużonym uwalnianiu,

twarde, 150 mg
28 kaps. (2 blist.po 14

szt.) 5909990719327 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 30,00 40,87 40,87 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 12,26

3262 Venlafaxinum
Venlabax MR 75, kaps. o
przedłużonym uwalnianiu,

twarde, 75 mg
28 kaps. (2 blist.po 14

szt.) 5909990719259 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 15,00 21,76 21,76 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 6,53

3263 Venlafaxinum
Venlafaxine Bluefish XL,

kaps. o przedłużonym
uwalnianiu, twarde, 75 mg

28 kaps. 5909990767601 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 14,58 21,30 21,30 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 6,39

3264 Venlafaxinum
Venlafaxine Bluefish XL,

kaps. o przedłużonym
uwalnianiu, twarde, 150 mg

28 kaps. 5909990767625 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 25,92 36,51 36,51 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 10,95

3265 Venlafaxinum
Venlectine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
37,5 mg

28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040971 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 10,26 14,62 12,88 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 5,60

3266 Venlafaxinum
Venlectine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
75 mg

28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990040995 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 19,98 27,09 25,77 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 9,05

3267 Venlafaxinum
Venlectine, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
150 mg

28 kaps. 5909990424672 2012-01-01 2 lata 187.0, Leki przeciwdepresyjne -
inne 39,96 51,53 51,53 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe 30% 15,46

3268 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl.,
120 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990045419

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 3,11 3,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,11

3269 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40
mg

20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990045211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 2,52 1,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 2,52

3270 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990045310

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 2,82 2,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 2,82

3271 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909990312818 2012-01-01 2 lata
162.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
wigbatryna - stałe postacie

farmaceutyczne
221,40 255,32 255,32 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3272 Vigabatrinum
Sabril, granulat do

sporządzania roztworu
doustnego, 500 mg

50 sasz. 5909990832712 2012-01-01 2 lata
162.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
wigabatryna - płynne postacie

farmaceutyczne
120,96 144,40 144,40 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3273 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 5909997198040 2012-03-01 2 lata
162.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
wigbatryna - stałe postacie

farmaceutyczne
203,04 235,68 235,68 Padaczka oporna na

leczenie ryczałt 3,20

3274 Warfarinum Warfin, tabl. , 3 mg 100 tabl. (słoik) 5909990622368 2012-01-01 2 lata 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z
grupy antagonistów witaminy K 14,02 17,73 10,06

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 11,94

3275 Warfarinum Warfin, tabl. , 5 mg 100 tabl. (słoik) 5909990622382 2012-01-01 2 lata 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z
grupy antagonistów witaminy K 22,47 28,01 16,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

ryczałt 18,36

3276 Ziprasidonum Zipragen, kaps. twarde, 80
mg 56 kaps. twardych 5909990773350 2012-03-01 2 lata 178.9, Leki przeciwpsychotyczne

- zyprasydon 230,93 265,38 249,40 Schizofrenia ryczałt 21,95
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3277 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80
mg

56 kaps. (4 blist.po 14
szt.) 5909990681228 2012-01-01 2 lata 178.9, Leki przeciwpsychotyczne

- zyprasydon 216,00 249,40 249,40 Schizofrenia ryczałt 5,97

3278 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 tabl. 5909990126729 2012-01-01 2 lata
179.4, Leki przeciwpsychotyczne
- zuklopentyksol do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

27,44 34,38 21,12 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 13,26

3279 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. 5909990126828 2012-01-01 2 lata
179.4, Leki przeciwpsychotyczne
- zuklopentyksol do podawania

doustnego - stałe postacie
farmaceutyczne

41,04 52,80 52,80 Choroby psychiczne lub
upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00

3280 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do
wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.a 1 ml 5909990189212 2012-01-01 2 lata

179.5, Leki przeciwpsychotyczne
- zuklopentyksol do podawania

pozajelitowego
14,40 19,56 14,76 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 4,80

3281 Zuclopenthixolum Clopixol Depot, roztwór do
wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.a 1 ml 5909990189229 2012-01-01 2 lata

179.5, Leki przeciwpsychotyczne
- zuklopentyksol do podawania

pozajelitowego
123,77 147,55 147,55 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe bezpłatny 0,00
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1 Acebutololum Sectral 200, tabl. powl., 200
mg 30 tabl. 5909990109920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

8,36 10,54 5,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia ryczałt 8,33

2 Acebutololum Sectral 400, tabl. powl., 400
mg 30 tabl. 5909990110018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,74 19,72 10,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia ryczałt 12,10

3 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 800 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990835782

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

32,40 43,33 43,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 21,67

4 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 200 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991049515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

9,90 14,17 12,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 7,89
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5 Aciclovirum Hascovir, tabl. , 400 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991052218

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

16,76 23,55 23,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 11,78

6 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840014

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

12,10 16,53 12,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 10,25

7 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840113

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

21,60 28,73 25,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 16,17
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8 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990840229

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
115.2, Leki przeciwwirusowe -

acyklowir - postacie do
stosowania doustnego

38,88 50,26 50,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
wirusowych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej;Leczenie i
profilaktyka zakażeń

EBV i CMV - u dzieci do
18 roku życia; Leczenie

zapobiegawcze u
pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego;
Profilaktyka zakażenia

wirusami Herpes u
biorców przeszczepów

50% 25,13

9 Acidum folicum Acidum Folicum Richter,
tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990109210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 1,57 1,97 1,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 1,97

10 Acidum folicum Acidum Folicum Richter,
tabl. , 15 mg 30 tabl. 5909990109319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 2,00 2,99 2,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 2,99

11 Acidum folicum Folacid , tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990960811

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 1,57 1,97 1,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 1,97

12 Acidum folicum Folacid , tabl. , 15 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990960910

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 27.0, Kwas foliowy i pochodne -
kwas foliowy 2,01 3,00 2,99

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

U chorych
przyjmujących
metotreksat w
schorzeniach

reumatycznych - zgodnie
z zaleceniami EULAR i

polskimi

ryczałt 3,00

13 Acidum
mycophenolicum Myfortic, tabl. , 360 mg 120 tabl. 5909990219209

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

821,66 912,64 889,13
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 26,71

14 Acidum
mycophenolicum Myfortic, tabl. , 180 mg 120 tabl. 5909990219797

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

397,87 448,70 444,56
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 7,34

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Allopurinolum Allupol, tabl. , 100 mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990109418

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 5,00 7,75 7,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20

16 Allopurinolum Milurit, tabl. , 100 mg 50 tabl. 5909990163212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 5,94 8,77 8,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20

17 Allopurinolum Milurit, tabl. , 300 mg 30 tabl. 5909990414819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 145.0, Leki stosowane w
leczeniu dny - allopurynol 10,80 15,35 15,35

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Hiperurykemia; Zespół
zaburzeń

biochemicznych w
przebiegu ostrego

rozpadu nowotworu

ryczałt 3,20

18 Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl. , 5+50 mg 50 tabl. (poj.plast.w

pudeł.) 5909990206025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,59 9,17 9,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze
oraz przewlekła choroba

nerek - u dzieci do 18
roku życia

30% 2,75

19 Amiloridum +
Hydrochlorothiazidum

Tialorid mite, tabl. , 2,5+25
mg

50 tabl. (poj.plast.w
pudeł.) 5909990373819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,19 7,34 6,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze
oraz przewlekła choroba

nerek - u dzieci do 18
roku życia

30% 3,04

20 Amiodaronum Opacorden, tabl. powl., 200
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990086818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 31.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy III - amiodaron 14,69 20,37 20,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia rytmu serca
w przebiegu WPW,

migotanie i trzepotanie
przedsionków, napadowe

tachyarytmie
nadkomorowe,

częstoskurcz komorowy
oraz migotanie komór u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

21 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 25 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991048914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 7,02 8,49 3,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Neuralgie, ból
neuropatyczny 30% 6,29

22 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 25 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991048914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 7,02 8,49 3,14 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe
Neuralgie, ból
neuropatyczny bezpłatny 5,35

23 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991049010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 3,89 4,55 1,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Neuralgie, ból
neuropatyczny 30% 3,67

24 Amitriptilinum Amitryptilinum VP, tabl.
powl., 10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909991049010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 183.0, Leki przeciwdepresyjne -
trójpierścieniowe 3,89 4,55 1,26 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe
Neuralgie, ból
neuropatyczny bezpłatny 3,29

25 Amlodipinum Adipine, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990642267

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64
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26 Amlodipinum Adipine, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990642311

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,51 8,21 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,59

27 Amlodipinum Agen 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991099022

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,10 16,87 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,64

28 Amlodipinum Agen 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991098926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,94 8,68 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,06

29 Amlodipinum Aldan, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991008635

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 8,10 10,99 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,37

30 Amlodipinum Aldan, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991008734

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,88 17,71 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,48

31 Amlodipinum Amlodipine Arrow 10, tabl.
, 10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990057399

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,72 14,33 14,33

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,30

32 Amlodipinum Amlodipine Arrow 5, tabl. ,
5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990057351

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,97 7,64 7,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,29

33 Amlodipinum Amlodipine Teva, tabl. , 5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721580

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,97 7,64 7,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,29
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34 Amlodipinum Amlodipine Teva, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990721603

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

35 Amlodipinum Amlomyl, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990842476

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,08 7,76 7,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,33

36 Amlodipinum Amlomyl, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990842698

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

37 Amlodipinum Amlonor, tabl. , 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990642618

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,18 7,86 7,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,36

38 Amlodipinum Amlonor, tabl. , 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990642625

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 10,80 15,48 15,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,64

39 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl. , 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990048977

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 15,12 20,10 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 8,87

40 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990048939

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 8,64 11,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,94

41 Amlodipinum Amlozek, tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990799718

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,96 16,18 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,56
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42 Amlodipinum Amlozek, tabl. , 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990799817

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 17,82 23,00 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 11,77

43 Amlodipinum Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990565993

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,80 16,55 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,32

44 Amlodipinum Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990565986

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,83 8,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,94

45 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907311

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 4,95 6,52 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,71

46 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,94 12,96 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 7,34

47 Amlodipinum Cardilopin, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990907519

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 16,46 21,54 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,31

48 Amlodipinum Finamlox, tabl. , 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990794461

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,23 15,95 15,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,79
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49 Amlodipinum Lofral 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990636075

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 12,54 17,35 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,12

50 Amlodipinum Lofral 5, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990636068

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,94 8,68 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,06

51 Amlodipinum Normodipine, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990993017

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 6,24 9,00 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 3,38

52 Amlodipinum Normodipine, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990993116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 4,82

53 Amlodipinum Tenox, tabl. , 5 mg 90 tabl. 5909990421824

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 26,46 33,44 24,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 16,58

54 Amlodipinum Tenox, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990963010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 9,18 12,13 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 6,51

55 Amlodipinum Tenox, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990963119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 16,74 21,83 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 10,60
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56 Amlodipinum Vilpin, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990621217

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,83 8,56 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 2,94

57 Amlodipinum Vilpin, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991042912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,99 16,76 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia;

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

30% 5,53

58 Aprepitantum Emend, kaps., 0,125 g ;0,08
g (1+2 tabl.) mg

3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x
0,08g) 5909990007387

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 8.0, Leki przeciwwymiotne -
inne - aprepitant 210,60 243,48 243,48

Wczesne albo opóźnione
wymioty u osób

dorosłych związane z
silnie emetogenną
chemioterapią z
zastosowaniem

cisplatyny w dawce >70
mg/m2 – profilaktyka

Wczesne lub opóźnione
wymioty u osób

dorosłych związane z
silnie emetogenną
chemioterapią z
zastosowaniem
doksorubicyny i
cyklofosfamidu -

profilaktyka

ryczałt 3,20

59 Atenololum Atenolol Sanofi 25, tabl. ,
25 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990370610

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

2,40 4,66 4,66
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

60 Atenololum Atenolol Sanofi 50, tabl. ,
50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990011414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

2,15 4,39 4,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

61 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787586

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,13 11,41 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,71

62 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787609

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,28 21,86 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,46

63 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787647

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

32,54 41,73 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,93

64 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990792290

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 9,07 9,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,72

65 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990792573

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,88 17,15 17,15
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,15
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66 Atorvastatinum Atorgamma, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990792887

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

23,76 32,33 32,33
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,70

67 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990336647

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,24 38,16 28,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,06

68 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990419173

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

45,36 57,44 57,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,25

69 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. 5909990623464

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

70 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990991815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,34 14,83 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,13

71 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990991914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 21,20 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80

72 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990077847

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,18 14,66 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,96

73 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990077939

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 23,51 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,11

74 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078028

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

35,64 45,04 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,24

75 Atorvastatinum ATORVOX, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573547

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

32,18 41,34 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,54

76 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573400

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,04 13,44 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,74

77 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990573530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,29 20,80 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,40

78 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 5909990849390

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

67,61 82,72 76,56
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,13
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79 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078141

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,75 12,07 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,37

80 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078264

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 21,20 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80

81 Atorvastatinum Atractin, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (blist.) 5909990078356

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

82 Atorvastatinum Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124618

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,64 11,95 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,25

83 Atorvastatinum Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124717

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,42 22,01 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,61

84 Atorvastatinum Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991124816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,24 39,27 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,47

85 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991150914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,80 14,26 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,56

86 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991151010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,23 22,88 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,48

87 Atorvastatinum Corator, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991151119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,27 40,37 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,57

88 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990905508

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,33 8,41 8,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,52

89 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990905638

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,75 15,94 15,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,78

90 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40
mg 30 tabl. 5909990905782

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

21,55 29,97 29,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,99

91 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,18 12,52 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,82
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92 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078707

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 21,77 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,37

93 Atorvastatinum Larus, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078790

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

37,80 47,36 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 20,56

94 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755547

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,62 8,71 8,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,61

95 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755554

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

44,93 58,46 58,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,54

96 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755561

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,23 16,46 16,46
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,94

97 Atorvastatinum Storvas, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990755578

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,46 30,94 30,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,28

98 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338290

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

12,42 16,00 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,30

99 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338368

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 20,62 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,22

100 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338436

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,70 38,69 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,89

101 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990338443

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

80,83 99,40 99,40
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,82

102 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053179

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,80 14,26 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,56

103 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053230

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,74 19,14 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,74

104 Atorvastatinum Torvalipin, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990053278

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

29,21 38,16 38,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,45
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105 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990998814

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,04 17,73 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,03

106 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990998821

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

28,08 34,49 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 21,09

107 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,01 g 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990998838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

42,12 50,88 28,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 30,78

108 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990998913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

18,36 24,08 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,68

109 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990998920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

36,72 46,20 38,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,40

110 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 0,02 g 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990998937

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

57,24 70,16 57,42
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 29,97

111 Atorvastatinum Xavitor, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,78 13,17 9,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,47

112 Atorvastatinum Xavitor, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990078622

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

18,61 24,35 19,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,95

113 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 50 tabl. 5909990232819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
22,68 30,41 30,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 3,20
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114 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl. , 50
mg 30 tabl. 5909990232826

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
17,28 22,90 18,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 7,85

115 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 25 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990144211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
31,21 39,53 30,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 12,32

116 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 tabl. (4 blist.po 25
szt.) 5909990277810

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
140.0, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - azatiopryna
50,22 63,09 60,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieswoiste zapalenie
jelit, nefropatia IgA,
plamica Henocha-

Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie
naczyń - u dzieci do 18

roku życia; Choroby
autoimmunizacyjne inne

niż wymienione w
Charakterystyce

Produktu Leczniczego;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 5,83

117 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990118816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,20 18,38 3,57
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 18,01

118 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990118915

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

21,76 25,36 7,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 22,20

119 Benazeprilum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990119011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,76 34,37 14,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 28,06

120 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw. (z
ustnikiem) 5909990335169

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 23,06

121 Budesonidum Budiair, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg

1 poj.a 200 daw.
(+kom.inh.) 5909990335176

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,09
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122 Budesonidum
Entocort, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 3 mg

100 kaps. 5909990430314

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
11.0, Kortykosteroidy do

stosowania doustnego o działaniu
miejscowym na przewód
pokarmowy - budesonid

246,24 282,56 282,56 Choroba Leśniowskiego-
Crohna

Choroba Leśniowskiego-
Crohna u dzieci do 8

roku życia; Postać
jelitowa choroby

przeszczep przeciwko
gospodarzowi

ryczałt 3,56

123 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 200 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
19,19 25,54 21,42

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 10,55

124 Budesonidum Miflonide, proszek do
inhalacji w kaps., 400 mcg 60 kaps. (+ inh.) 5909990926312

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,78 42,83 42,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 12,85

125 Budesonidum
Neplit Easyhaler 100,

proszek do inhalacji, 100
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337354

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
42,12 51,95 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 26,97

126 Budesonidum
Neplit Easyhaler 200,

proszek do inhalacji, 200
mcg

1 poj.a 200 daw. (zest.
startowy) 5909990337323

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
63,72 78,53 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 28,56

127 Budesonidum
Neplit Easyhaler 400,

proszek do inhalacji, 400
mcg

1 poj.a 100 daw. (zest.
startowy) 5909990337286

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
51,84 65,81 65,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 19,74

128 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.2, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
niskich dawkach

72,34 89,64 89,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci ryczałt 3,20

129 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.3, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
średnich dawkach

72,90 88,28 68,06
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci ryczałt 23,42

130 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do
nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.a 2 ml 5909990445813

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.4, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

postacie płynne do nebulizacji w
wysokich dawkach

94,85 113,85 90,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 50,19

131 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 100
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 200 daw. 5909990677313

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
35,89 45,29 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 20,31

132 Budesonidum
Pulmicort Turbuhaler,

proszek do inhalacji, 200
mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj.a 100 daw. 5909990677412

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
32,25 41,39 35,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 16,41

133 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z ustnik.) 5909990335183

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
58,58 73,03 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 23,06

134 Budesonidum Ribuspir, aerozol wziewny,
roztwór, 200 mcg 1 poj. (z komorą inhal.) 5909990335190

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
60,48 75,06 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,09
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135 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg

1 poj.a 200 daw.
(+inhal.Novolizer) 5909991033224

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
64,26 79,11 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 29,14

136 Budesonidum
Tafen Novolizer 200

(Budelin Novolizer 200),
proszek do inhalacji, 200

mcg
1 poj.a 200 daw. 5909991033248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
200.1, Wziewne kortykosteroidy
- produkty jednoskładnikowe -

proszki i aerozole
61,02 75,63 71,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Wirusowe zapalenie
krtani u dzieci 30% 25,66

137 Candesartanum Atacand, tabl. , 8 mg 14 tabl. (blist.) 5909990430017

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,17 25,06 7,94

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 19,50

138 Candesartanum Atacand, tabl. , 8 mg 28 tabl. (blist.) 5909990430024

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,48 47,35 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 36,24

139 Candesartanum Atacand, tabl. , 16 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990430123

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,24 49,37 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 27,15

140 Candesartanum Karbis, tabl. , 8 mg 28 tabl. 5909990772162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 27,15 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 16,04

141 Candesartanum Karbis, tabl. , 16 mg 28 tabl. 5909990772193

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
29,16 37,51 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 15,29

142 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990495238

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,53 3,55 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,55

143 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990495337

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,97 7,01 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,47

144 Captoprilum Captopril Polfarmex, tabl. ,
12,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990830817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

1,87 2,42 1,43
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne oraz

niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 2,42
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145 Carbamazepinum Amizepin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990043910

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,80 14,59 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 7,25

146 Carbamazepinum Finlepsin, tabl. , 200 mg 50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909991014117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,35 14,10 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,76

147 Carbamazepinum
Finlepsin 200 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

200 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991030315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
10,35 14,10 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,76
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148 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909991014216

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,80 16,15 12,64 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 6,71

149 Carbamazepinum
Finlepsin 400 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

400 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909991014223

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
20,43 26,74 21,07 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 8,87

150 Carbamazepinum
Neurotop retard 300, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

300 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,96 17,90 15,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 5,29
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151 Carbamazepinum
Neurotop retard 600, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

600 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990244614

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,65 31,61 31,61 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,20

152 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 100 ml 5909990341917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - płynne postacie

farmaceutyczne
6,83 9,83 8,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 4,34

153 Carbamazepinum Tegretol , zawiesina
doustna, 20 mg/ml 250 ml 5909990341924

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - płynne postacie

farmaceutyczne
15,76 21,73 21,73

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,20

154 Carbamazepinum
Tegretol CR 200, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 200 mg

50 tabl. 5909990120215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
11,99 15,86 10,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 8,52
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155 Carbamazepinum
Tegretol CR 400, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 400 mg

30 tabl. 5909990120116

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,12 16,50 12,64 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu; Neuralgie
inne niż określone w

charakterystyce produktu
leczniczego, ból

neuropatyczny w tym ból
fantomowy

ryczałt 7,06

156 Carbamazepinum Timonil 150 retard, tabl. ,
150 mg 50 tabl. 5909990751013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,64 11,64 7,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 6,94

157 Carbamazepinum Timonil 300 retard, tabl. ,
300 mg 50 tabl. 5909990751211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
13,18 18,14 15,81 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 5,53

158 Carbamazepinum Timonil 600 retard, tabl. ,
600 mg 50 tabl. 5909990751310

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
159.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
karbamazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,27 32,27 31,61 Padaczka

Stan po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego;
Zapobieganie napadom

padaczkowym w
bezobjawowych

przerzutach do kory
ruchowej mózgu;

Wspomaganie leczenia
bólu u chorych z

rozpoznaniem
nowotworu

ryczałt 3,86
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159 Carbocisteinum Mukolina, syrop, 50 mg/ml 120 ml 5909990032211

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 205.1, Leki mukolityczne -
acetylocysteina 4,42 6,62 6,62

Mukowiscydoza ,
Pierwotna dyskineza

rzęsek

Mukowiscydoza oraz
zapalenie oskrzeli - u

dzieci do 18 roku życia
30% 1,99

160 Carvedilolum Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990570454

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

161 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074051

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

162 Carvedilolum Carvedigamma 6,25 mg,
tabl. powl., 6,25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990419685

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,37 7,34 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,08

163 Carvedilolum Carvedilol Teva, tabl. , 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990338788

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,37 7,34 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,08

164 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl.
powl., 6,25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990727100

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,43 7,41 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,15

165 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 3,125 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991016814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

8,31 9,15 0,90
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 8,52

166 Carvedilolum Carvetrend, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909991016913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

9,34 10,52 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 9,26

167 Carvedilolum Coryol , tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (blist.) 5909990983315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,54 17,16 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 15,90

168 Carvedilolum Coryol 3,125, tabl. , 3,125
mg 30 tabl. 5909990216604

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

11,80 12,89 0,90
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 12,26

169 Carvedilolum Dilatrend, tabl. , 6,25 mg 30 tabl. 5909990716111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,82 17,46 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 16,20

170 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25
mg 30 tabl. 5909990048465

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,85 7,86 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,60

171 Carvedilolum Hypoten, tabl. powl., 6,25
mg 100 tabl. 5909990048472

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

22,81 26,17 6,01
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 21,96
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172 Carvedilolum Symtrend, tabl. powl., 6,25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990074792

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,80 7,81 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 6,55

173 Carvedilolum Vivacor , tabl. , 6,25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990687886

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

15,03 16,61 1,80
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 15,35

174 Carvedilolum Vivacor , tabl. , 6,25 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990687893

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

30,07 33,23 3,61
Udokumentowana

niewydolność serca w
klasach NYHA II –

NYHA IV

Zastoinowa
niewydolność serca u

dzieci do 18 roku życia
30% 30,70

175 Chloroquinum Arechin, tabl. , 250 mg 30 tabl. 5909990061914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 192.0, Leki przeciwmalaryczne -
chlorochina 14,58 20,21 20,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne 30% 6,06

176 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25
mg 50 kaps. 5909990787289

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

59,08 74,27 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 4,48
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177 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50
mg 50 kaps. 5909990787357

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

120,96 144,47 144,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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178 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100
mg 50 kaps. 5909990787463

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

254,34 291,18 291,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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179 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
25 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946426

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

59,10 74,29 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 4,50
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180 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
50 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946525

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

122,36 145,97 145,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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181 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne,
100 mg

50 kaps. (5 blist.po 10
szt.) 5909990946624

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

255,04 291,94 291,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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182 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny ,
100 mg/ml 50 ml 5909990946716

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

138.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do
stosowania doustnego - płynne

postacie farmaceutyczne

277,61 316,97 316,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20
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183 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 25 mg 50 kaps. 5909990336616

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

104,72 123,10 72,99
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 53,31
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184 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 50 mg 50 kaps. 5909990336715

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

172,37 199,49 145,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 56,72
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185 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 100 mg 50 kaps. 5909990336814

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

343,44 386,53 291,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 97,79
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186 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór
doustny , 100 mg/ml 50 ml 5909990336913

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

138.2, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do
stosowania doustnego - płynne

postacie farmaceutyczne

398,08 445,88 316,97
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 132,11
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187 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps.
elastyczne, 10 mg 60 kaps. 5909990406111

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

137.1, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory
kalcyneuryny - cyklosporyna do

stosowania doustnego - stałe
postacie farmaceutyczne

50,38 61,13 35,03
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Zespół Alporta z
białkomoczem,

nefropatia toczniowa,
anemia aplastyczna oraz
nieswoiste zapalenia jelit

- u dzieci do 18 roku
życia; 3. Aplazja lub

hipoplazja szpiku
kostnego; 4. LGL

Leukemia (białaczka z
dużych granularnych
limfocytów T; Large
granular lymphocytic
leukemia); 5. PRCA
(wybiórcza aplazja

układu
czerwonokrwinkowego;
pure red cell aplasia); 6.

Zespół aktywacji
makrofagów (MAS); 7.

Zespół hemofagocytowy
(HLH); 8.

Małopłytkowości oporne
na leczenie; 9.

Paliatywne leczenie
zespółów

mielodysplastycznych
(MDS); 10. Paliatywne

leczenie przewlekłej
białaczki

mielomonocytowej
(CMML); 11. Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 29,30

188 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (blist.) 5909990499113

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,99 10,88 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,85

189 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. 5909990066216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
13,50 16,78 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 12,75

190 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. 5909990066414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
8,64 10,46 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 8,44

191 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990308514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,56 9,31 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 7,29

192 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (blist.) 5909990334964

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,95 10,84 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,81

193 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 250
mg 10 tabl. (blist.) 5909990308712

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,83 9,60 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 7,58
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194 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500
mg 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) 5909990729012

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
11,34 14,46 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 10,43

195 Ciprofloxacinum Cyprofloksacyna 500 mg,
tabl. , 500 mg 10 tabl. 5909990338030

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
7,56 10,42 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 6,39

196 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl.,
250 mg 10 tabl. (blist.) 5909991033514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
5,29 6,88 4,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 4,86

197 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl.,
500 mg 10 tabl. (blist.) 5909991033613

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
105.0, Chinolonowe leki

przeciwbakteryjne -
fluorochinolony do stosowania

doustnego
9,18 12,15 8,07

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapobieganie
zakażeniom u pacjentów

z neutropenią
50% 8,12

198 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl. ,
2 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990135516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
158.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
benzodiazepiny

8,10 11,77 11,77 Padaczka Padaczka u dzieci do 1
roku życia ryczałt 3,20

199 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl. ,
0,5 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990135615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
158.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
benzodiazepiny

4,10 5,25 2,94 Padaczka Padaczka u dzieci do 1
roku życia ryczałt 5,25

200 Colecalciferolum (vit.
D3)

Devikap, płyn doustny,
15000 j.m./ ml 10 ml 5909990260218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 2,92 4,37 4,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,20

201 Colecalciferolum (vit.
D3)

Juvit D3, krople doustne,
roztwór, 20000 j.m./ ml 10 ml 5909991047818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 4,05 5,99 5,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Osteoporoza,
profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,36

202 Colecalciferolum (vit.
D3)

Vigantol, krople doustne,
20000 j.m./ ml 10 ml (but.) 5909990178513

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-05-01
– dla kolumny

13

2 lata 18.2, Witamina D i jej metabolity
- colekalcyferol i kalcyfediol 4,01 5,95 5,83

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Przewlekła choroba
nerek, profilaktyka
osteoporozy przy

steroidoterapii - u dzieci
do 18 roku życia;

Profilaktyka osteoporozy
posterydowej - zgodnie z

zaleceniami EULAR i
polskimi

ryczałt 3,32
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203 Cyclophosphamidum Endoxan, drażetki, 50 mg 50 draż. 5909990240814

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
117.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki
alkilujące - cyklofosfamid

41,81 53,72 53,72
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne i
amyloidoza; Zespół

aktywacji makrofagów
(MAS); Zespół

hemofagocytowy (HLH);
Małopłytkowości i

anemie hemolityczne
oporne na leczenie
sterydami; Zespół

POEMS

ryczałt 3,20

204 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 2500 j.m.
(anty-Xa) / 0,2ml

10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990776412

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
44,38 56,74 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

205 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 5000 j.m.
(anty-Xa) / 0,2ml

10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990776511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
92,01 111,70 111,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20
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206 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa)/ml

10 amp.a 1 ml 5909990776610

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,13 204,64 204,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

207 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa) / 4ml

10 amp.a 4 ml 5909990776719

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,13 204,64 204,64

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

208 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 7500 j.m.
(anty-Xa) / 0,3ml

10 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990949410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
137,89 163,16 163,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20
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209 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 12500 j.m.
(anty-Xa) / 0,5ml

5 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990949519

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
113,38 135,75 135,75

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

210 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 15000 j.m.
(anty-Xa) / 0,6ml

5 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990949618

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
137,89 163,16 163,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

211 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 18000 j.m.
(anty-Xa) / 0,72ml

5 amp.-strz z igłą po 0,72
ml 5909990949717

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
156,11 183,82 183,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,84
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212 Dalteparinum natricum
Fragmin, roztwór do

wstrzykiwań, 10000 j.m.
(anty-Xa)/ 0,4 ml

5 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990958818

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
82,95 102,01 102,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

213 Danazolum Danazol Jelfa, tabl. , 200
mg 100 tabl. 5909990282517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 73.0, Hormony płciowe -
antygonadotropiny - danazol 102,76 123,94 123,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

 Małopłytkowość
autoimmunizacyjna
oporna na leczenie;

Zespół
mielodysplastyczny

(MDS)

ryczałt 3,73

214 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl. ,
200 mg 100 tabl. (fiol.) 5909990925339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 73.0, Hormony płciowe -
antygonadotropiny - danazol 102,60 123,77 123,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

 Małopłytkowość
autoimmunizacyjna
oporna na leczenie;

Zespół
mielodysplastyczny

(MDS)

ryczałt 3,56

215 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 60 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068494

2012-01-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

76,87 94,85 90,30 Moczówka prosta
przysadkowa

Choroba von
Willebrandta ryczałt 7,75

216 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat
doustny, 120 mcg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990068548

2012-01-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
78.2, Hormony przysadki i

podwzgórza – doustne postacie
farmaceutyczne desmopresyny

153,27 180,60 180,60 Moczówka prosta
przysadkowa

Choroba von
Willebrandta ryczałt 3,20
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217 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl. ,
0,5 mg 20 tabl. 5909990170418

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
81.2, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego
3,24 4,16 2,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Premedykacja przed
stosowaniem taksoidów
(docetaksel i paklitaksel)

oraz pemetreksedu w
ramach chemioterapii

nowotworów złośliwych;
Przeciwdziałanie

nudnościom i wymiotom
w zawiązku z

chemioterapią lub
radioterapią w

nowotworach złośliwych
(skojarzenie z innymi

lekami
przeciwwymiotnymi);

Postępowanie
wspomagające u chorych

z objawowymi
przerzutami w

ośrodkowym układzie
nerwowym;

Wspomaganie leczenia
bólu oraz powikłań

radioterapii u chorych na
nowotwory

ryczałt 4,16

218 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl. ,
1 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990170517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
81.2, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego
3,24 4,85 4,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Premedykacja przed
stosowaniem taksoidów
(docetaksel i paklitaksel)

oraz pemetreksedu w
ramach chemioterapii

nowotworów złośliwych;
Przeciwdziałanie

nudnościom i wymiotom
w zawiązku z

chemioterapią lub
radioterapią w

nowotworach złośliwych
(skojarzenie z innymi

lekami
przeciwwymiotnymi);

Postępowanie
wspomagające u chorych

z objawowymi
przerzutami w

ośrodkowym układzie
nerwowym;

Wspomaganie leczenia
bólu oraz powikłań

radioterapii u chorych na
nowotwory

ryczałt 3,20

219 Diazepamum Diazepam Desitin, roztwór
doodbytniczy, 10 mg 5 wlew.a 2,5 ml 5909990709212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

18,14 24,79 24,79 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 3,20

220 Diazepamum Diazepam Desitin, roztwór
doodbytniczy, 5 mg 5 wlew.a 2,5 ml 5909990709311

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

16,74 21,32 12,40 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 12,12

221 Diazepamum
Relsed, mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór, 2
mg/ml

5 wlew.a 2,5 ml 5909990751518

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

16,09 20,62 12,40 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 11,42
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222 Diazepamum
Relsed, mikrowlewka

doodbytnicza, roztwór, 4
mg/ml

5 wlew.a 2,5 ml 5909990751617

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
181.1, Leki przeciwlękowe -

diazepam do podawania
doodbytniczego (wlewki )

18,58 25,26 24,79 Padaczka
Leczenie doraźne

drgawek i napadów
padaczkowych u dzieci o

wadze poniżej 10 kg
ryczałt 3,67

223 Diclofenacum
Diclac 150 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990957811

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

15,34 21,16 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 10,58

224 Diclofenacum
Diclac 150 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990957828

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,67 11,15 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,61

225 Diclofenacum
Diclac 75 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990957712

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

8,64 12,19 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 6,65

226 Diclofenacum
Diclac 75 Duo, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

10 tabl. (blist.) 5909990957729

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

3,94 5,85 5,55
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 3,08

227 Diclofenacum
Dicloratio UNO, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

10 tabl. (blist.) 5909990457113

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

6,74 10,16 10,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,08

228 Diclofenacum
Dicloratio UNO, tabl. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 150 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990457120

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,28 24,65 24,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 12,33

229 Diclofenacum
Majamil prolongatum, tabl.
o przedłużonym uwalnianiu,

100 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990033614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

3,97 7,93 7,93
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 3,97

230 Diclofenacum
Naklofen Duo, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, 75 mg

20 kaps. 5909990487714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,61 11,09 11,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 5,55
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231 Diclofenacum
Olfen 75 SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

75 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990974122

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,77 16,54 16,54
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji
Dyskopatie 50% 8,27

232 Diltiazemum Diltiazem Polfarmex, tabl. ,
30 mg 60 tabl. (pojem.) 5909990464722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,05 9,18 5,59

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,79

233 Diltiazemum Dilzem, tabl. , 60 mg 100 tabl. 5909990205011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
14,58 19,83 18,62

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,41

234 Diltiazemum
Dilzem 120 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

120 mg
30 tabl. 5909990482917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,99 11,52 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

235 Diltiazemum
Dilzem 180 retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

180 mg
30 tabl. 5909990483310

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
11,88 16,67 16,67

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,20

236 Diltiazemum
Dilzem Retard, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
90 mg

30 tabl. 5909990213214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,02 9,85 8,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,67

237 Diltiazemum
Oxycardil 120, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

120 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990112616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,99 11,52 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

238 Diltiazemum
Oxycardil 180, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

180 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990416318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
11,99 16,79 16,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,23

239 Diltiazemum
Oxycardil 240, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

240 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990416417

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
16,74 22,69 22,34

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55
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240 Diltiazemum Oxycardil 60, tabl. powl.,
60 mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990121120

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
43.0, Antagoniści wapnia -
pochodne benzotiazepiny -

diltiazem
7,67 11,17 11,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,20

241 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps., 400 mg 100 kaps. (but.) 5909990029815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

242 Dinatrii clodronas Bonefos, kaps., 400 mg 100 kaps. (blist.) 5909990029822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

243 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990421879

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

244 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990953523

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

270,00 308,62 306,54
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 5,28

245 Dinatrii clodronas Sindronat, kaps. twarde,
400 mg 120 kaps. 5909990953530

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
146.1, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas klodronowy

324,00 367,85 367,85
Nowotwory złośliwe -

Przerzuty osteolityczne w
chorobach

nowotworowych

Postepujące kostniejące
zapalenie mięśni ryczałt 3,20

246 Donepezilum Alzdone, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990712847

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

40,64 48,45 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 33,62

247 Donepezilum Alzdone, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990713097

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,62 56,51 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 26,85

248 Donepezilum Alzepezil, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990724369

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 50,23

249 Donepezilum Alzepezil, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990724383

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

86,49 100,25 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 70,59

250 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990770038

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,45 35,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,58

251 Donepezilum Apo-Doperil, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990770045

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,66 43,72 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 14,06
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252 Donepezilum Cogiton 10, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991024413

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

253 Donepezilum Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991024314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

254 Donepezilum Cognezil, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

255 Donepezilum Cognezil, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657346

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

256 Donepezilum
Cognezil ODT, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990798964

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

257 Donepezilum
Cognezil ODT, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990799053

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,68 60,86 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 31,20

258 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689781

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

259 Donepezilum Donecept, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990689873

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 42,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,71

260 Donepezilum DONECTIL, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990683581

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

261 Donepezilum DONECTIL, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990683666

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

58,32 70,10 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 40,44

262 Donepezilum
Donectil, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

30 tabl. 5909990851478

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

31,86 39,30 22,70 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 23,41

263 Donepezilum
Donectil, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

30 tabl. 5909990851492

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

63,72 76,25 45,40 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 44,47

264 Donepezilum Donemed, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990739479

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,08 35,01 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,18
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265 Donepezilum Donemed, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990739509

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,48 43,52 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 13,86

266 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909991055912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

37,80 45,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,58

267 Donepezilum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909991056018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

43,20 53,92 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,26

268 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. 5909990814077

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

24,84 31,55 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 16,72

269 Donepezilum Donepezil Bluefish, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990814138

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

48,60 59,70 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,04

270 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990776870

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,08 35,01 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,18

271 Donepezilum Doneprion, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990776900

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,48 43,52 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 13,86

272 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657353

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

42,12 50,04 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 35,21

273 Donepezilum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990657360

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

49,14 60,29 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 30,63

274 Donepezilum Mensapex, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

68,04 77,77 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 62,94

275 Donepezilum Mensapex, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698578

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

81,00 94,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 64,71

276 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726929

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,24 37,32 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 22,49

277 Donepezilum Pamigen, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726936

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,34 42,30 42,30 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,69
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278 Donepezilum Pezilgen, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990743940

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

60,48 69,68 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 54,85

279 Donepezilum Pezilgen, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990744008

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

71,28 83,97 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 54,31

280 Donepezilum
Ricordo, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990798933

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,45 35,41 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,58

281 Donepezilum
Ricordo, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. 5909990798940

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

33,66 43,72 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 14,06

282 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 5
mg 28 tabl. 5909990662104

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

28,05 34,98 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 20,15

283 Donepezilum Symepezil, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. 5909990662203

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 42,37 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 12,71

284 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990993215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,44 54,66 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 39,83

285 Donepezilum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990993314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

64,80 77,04 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 47,38

286 Donepezilum
Yasnal Q-Tab, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990850075

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,40 39,63 21,19 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 24,80

287 Donepezilum
Yasnal Q-Tab, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990850204

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

64,80 77,04 42,37 Choroba Alzheimera
Otępienie w przebiegu

choroby Lewy’ego,
otepienie w przebiegu
choroby Parkinsona

30% 47,38

288 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. 5909990969517

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
15,66 18,84 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,16

289 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990969616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
18,68 23,60 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 14,23
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290 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990969715

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,35 30,64 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 11,91

291 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. 5909990431410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,31 27,39 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,66

292 Doxazosinum
Cardura XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 8 mg

30 tabl. 5909990431519

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
57,24 69,97 53,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 32,51

293 Doxazosinum
Doxagen, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990037957

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,25 27,33 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,60

294 Doxazosinum
Doxalong, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu, 4
mg

30 tabl. 5909990790951

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,09 27,17 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 8,44

295 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,98 27,74 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 23,06

296 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854417

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
28,08 33,66 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 24,29

297 Doxazosinum Doxanorm, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990854516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
32,40 40,33 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 21,60

298 Doxazosinum Doxar, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990484911

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,37 23,89 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,21

299 Doxazosinum Doxar, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485017

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
23,98 29,27 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,90

300 Doxazosinum Doxar, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990485116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
26,24 33,74 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 15,01
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301 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149611

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
13,93 18,53 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,16

302 Doxazosinum Doxonex, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991149710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,86 35,47 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,74

303 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 2 mg 30 tabl. 5909990491315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,00 32,50 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 23,13

304 Doxazosinum Kamiren, tabl. , 4 mg 30 tabl. 5909990491414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,32 34,89 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,16

305 Doxazosinum
Kamiren XL, tabl. o
zmodyfikowanym
uwalnianiu, 4 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990022571

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,70 35,30 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,57

306 Doxazosinum Prostatic 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
9,72 12,48 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,80

307 Doxazosinum Prostatic 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
15,66 20,37 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,00

308 Doxazosinum Prostatic 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990905614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
27,43 35,02 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 16,29

309 Doxazosinum Zoxon 1, tabl. , 1 mg 30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990903320

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
20,52 24,04 6,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,36

310 Doxazosinum Zoxon 2, tabl. , 2 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903429

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
19,98 24,99 13,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba
nerek, neurogenna

dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna

dysfunkcja pęcherza - u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,62
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311 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 90 tabl. (9 blist.po 10
szt.) 5909990080267

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
62,64 77,85 77,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 23,36

312 Doxazosinum Zoxon 4, tabl. , 4 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990903511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
76.0, Leki stosowane w leczeniu

łagodnego przerostu gruczołu
krokowego - blokujące receptory

alfa-adrenergiczne
24,30 31,66 26,76

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba nerek

- u dzieci do 18 roku
życia

30% 12,93

313 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014934

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,91 3,95 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,95

314 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990014958

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

5,31 7,37 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,83

315 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990015030

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,26 6,25 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,71

316 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990015054

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,37 11,99 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,92

317 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 20 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990020829

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,58 20,47 20,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

318 Enalaprilum Enarenal, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990020836

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,47 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

319 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

2,54 3,56 2,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

320 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990374243

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,29 10,83 10,83
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

321 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 5 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422364

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,62 6,62 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,08
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322 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 20 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422371

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,63 18,38 18,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

323 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 10 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990422388

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,08 10,61 10,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

324 Enalaprilum Mapryl, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990440535

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,94 5,91 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Niewydolność serca,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne i

nadciśnienie tętnicze - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,37

325 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990048328

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
47,97 60,58 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 7,04

326 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990048427

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
96,41 116,41 113,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 6,13
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327 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990774821

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
135,53 160,65 160,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 3,20

328 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 1 ml 5909990774920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
265,39 302,41 283,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 24,04
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329 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990775026

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
175,12 204,63 204,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

330 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do
wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml 10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990891429

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
292,08 332,15 332,15

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 6,40
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331 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do
wstrzykiwań, 150 mg/ml 10 amp.-strz.a 1 ml 5909990891528

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
345,84 391,46 391,46

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi; Zespół
antyfosfolipidowy w
ciąży; Diagnostyka

niedoboru białka C i
białka S; Diagnostyka

zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 8,00

332 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990244911

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
157.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
etosuksymid

31,72 41,54 41,54 Padaczka
Padaczka z napadami
nieświadomości dla

dzieci do 3 roku życia
ryczałt 3,20

333 Everolimusum Certican, tabl. , 0,5 mg 60 tabl. 5909990211357

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
853,20 948,25 943,50

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 7,95

334 Everolimusum Certican, tabl. , 0,25 mg 60 tabl. 5909990211654

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
426,58 480,35 471,75

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 11,80

335 Everolimusum Certican, tabl. , 0,75 mg 60 tabl. 5909990211845

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.2, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - ewerolimus
1 280,03 1 415,25 1 415,25

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20

336 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 300 mcg/ml 5 fiol.a 1 ml 5909990312214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

607,50 680,49 680,49
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20
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337 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 600 mcg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830510

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

121,50 145,69 145,69
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

338 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 960 mcg/ml 1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990830619

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

194,40 226,25 226,25
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

339 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 30

mln j.m./0,5ml
1 amp.-strz z osłoną
zabezpieczającą iglę 5909990739387

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

130,13 154,93 154,93
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

340 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 48

mln j.m./0,8ml
1 amp.-strz z osłoną
zabezpieczającą iglę 5909990739448

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

214,79 248,08 248,08
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20
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341 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 60
mln. j/ml

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990687763

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

127,44 152,04 152,04
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

342 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 96
mln. j/ml

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990687800

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

215,27 248,59 248,08
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,71

343 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 kaps. 5909990490516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

10,58 14,86 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,68

344 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 kaps. 5909990490523

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

21,60 28,68 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,32
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345 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 kaps. 5909990490615

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

4,32 6,38 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 3,73

346 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100
mg 7 kaps. (blist.) 5909990662371

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

22,14 29,26 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,90

347 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990662388

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

91,80 110,81 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 61,36

348 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909991097219

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86

349 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 150 mg 1 tabl. (blist.) 5909990017874

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

3,87 5,89 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 3,24
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350 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 150 mg 3 tabl. (blist.) 5909990017881

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

11,62 16,56 15,89
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,62

351 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 100 mg 28 tabl. 5909990780181

2012-07-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

73,44 91,17 91,17
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 45,59

352 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 5909990859511

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86

353 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 50 mg 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) 5909990859610

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

21,98 29,09 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,73

354 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 50 mg 7 tabl. (blist.) 5909990859672

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,18 13,36 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,18
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355 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex,
tabl. , 100 mg 7 tabl. (blist.) 5909990859719

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

23,61 30,83 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,47

356 Fluconazolum Flucorta, syrop, 50 mg/10
ml 150 ml 5909990773862

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

25,14 33,39 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 16,86

357 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 14 kaps. 5909990356010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

24,08 31,33 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,97

358 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 7 kaps. 5909990356119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

26,67 34,11 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 21,75

359 Fluconazolum Flumycon, kaps., 100 mg 28 kaps. 5909990356126

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

80,72 98,95 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 49,50
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360 Fluconazolum Flumycon, kaps., 50 mg 7 kaps. (blist.) 5909990652273

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,56 13,77 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,59

361 Fluconazolum Flumycon, syrop, 5 mg/ml 150 ml 5909990841707

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.2, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - płynne postacie
farmaceutyczne

24,84 33,07 33,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 16,54

362 Fluconazolum Flumycon, kaps., 150 mg 1 kaps. (blist.) 5909991034115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

4,58 6,66 5,30
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 4,01

363 Fluconazolum Flumycon, kaps., 200 mg 7 kaps. 5909991034214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

38,20 49,45 49,45
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 24,73

364 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 kaps. (blist.) 5909990642533

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

23,61 30,83 24,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 18,47
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365 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 kaps. (blist.) 5909990980512

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

9,89 14,13 12,36
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,95

366 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 kaps. (blist.) 5909990980611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

90,72 109,66 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 60,21

367 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 kaps. (blist.) 5909991118914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

36,72 47,88 47,88
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi

puryn lub alemtuzumab;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 23,94

368 Fluticasonum Fanipos, aerozol do nosa,
zawiesina, 50 µg/daw. 1 poj.a 120 daw. 5909990570720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 17,82 21,50 8,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 17,20

369 Fluticasonum Flixonase, aerozol do nosa,
zawiesina, 50 µg/daw. 1 op.a 120 daw. (10 ml) 5909990294817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 22,14 26,12 8,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 21,82

370 Fluticasonum Flixonase Nasule, krople do
nosa, zawiesina , 400  µg 28 poj. 5909990933822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 196.0, Kortykosteroidy do
stosowania do nosa 44,82 51,86 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nieżyt infekcyjny lub
alergiczny nosa; Nieżyt

trąbki słuchowej
powikłany wysiękowym

zapaleniem ucha

50% 43,84

371 Furosemidum Furosemidum Polfarmex,
tabl. , 40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990223794

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 2,46 3,69 3,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Postępowanie
wspomagające przy

objawowych przerzutach
w ośrodkowym układzie

nerwowym; Leczenie
nadciśnienia tętniczego i
niewydolności serca u

dzieci

ryczałt 3,20
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372 Furosemidum
Furosemidum

Polpharma,Furosemidum,
tabl. , 40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990135028

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 2,46 3,69 3,69
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Postępowanie
wspomagające przy

objawowych przerzutach
w ośrodkowym układzie

nerwowym; Leczenie
nadciśnienia tętniczego i
niewydolności serca u

dzieci

ryczałt 3,20

373 Gabapentinum Gabagamma 100, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990714322

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

23,76 29,72 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 16,05

374 Gabapentinum Gabagamma 300, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990714452

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

70,20 83,81 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 36,40

375 Gabapentinum Gabagamma 400, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990714605

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

86,40 102,54 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 38,26

376 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl.
powl., 600 mg 100 tabl. 5909990338542

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

82,30 100,75 100,75 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56

377 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl.
powl., 800 mg 100 tabl. 5909990338658

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

113,39 135,42 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 5,20

378 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990339495

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,60 27,41 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,74

379 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990339600

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

53,62 67,46 67,46 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20

380 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990339709

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

39,17 50,61 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20
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381 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 100
mg 100 kaps. 5909990676088

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,60 27,41 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,74

382 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 300
mg 100 kaps. 5909990676170

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

64,80 78,03 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 30,62

383 Gabapentinum Gabatem, kaps. twarde, 400
mg 100 kaps. 5909990676248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

83,16 99,07 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 34,79

384 Gabapentinum Gabatem, tabl. powl., 600
mg 100 tabl. 5909990768035

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

81,00 99,36 99,36 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56

385 Gabapentinum Gabatem, tabl. powl., 800
mg 100 tabl. 5909990768059

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

108,00 129,65 129,65 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 4,74

386 Gabapentinum Neuran 100, kaps. twarde,
100 mg 100 kaps. 5909990651535

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

21,38 27,18 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 13,51

387 Gabapentinum Neuran 300, kaps. twarde,
300 mg 100 kaps. 5909990651566

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

39,10 50,53 50,53 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20

388 Gabapentinum Neuran 400, kaps. twarde,
400 mg 100 kaps. 5909990651603

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

52,92 66,71 66,71 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,20

389 Gabapentinum Neuran 600, tabl. powl.,
600 mg 100 tabl. 5909990055081

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

81,00 99,36 99,36 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 3,56
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390 Gabapentinum Neuran 800, tabl. powl.,
800 mg 100 tabl. (blist.) 5909990651696

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

113,40 135,43 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 5,21

391 Gabapentinum Neurontin 100, kaps.
twarde, 100 mg 100 kaps. 5909990769216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

42,37 49,63 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 35,96

392 Gabapentinum Neurontin 300, kaps.
twarde, 300 mg 100 kaps. 5909990769315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

89,24 104,19 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 56,78

393 Gabapentinum Neurontin 400, kaps.
twarde, 400 mg 100 kaps. 5909990769414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

119,88 138,36 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 74,08

394 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl.,
600 mg 100 tabl. 5909991017422

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

147,84 170,88 101,22 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 73,22

395 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl.,
800 mg 100 tabl. 5909991017521

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

141,50 165,49 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 35,27

396 Gabapentinum Symleptic, tabl. powl., 600
mg 100 tabl. 5909990678747

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

90,48 109,50 101,22 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 11,84

397 Gabapentinum Symleptic, tabl. powl., 800
mg 100 tabl. 5909990678792

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

126,24 149,16 134,96 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 18,94

398 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
100 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685554

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

26,00 32,12 16,87 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 18,45
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399 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
300 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685561

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

63,72 76,87 50,61 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 29,46

400 Gabapentinum Symleptic, kaps. twarde,
400 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990685660

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
165.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
gabapentyna

97,84 114,78 67,48 Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające w

leczeniu bólu u chorych
na nowotwory;

Lekooporne napady
odogniskowe - do 6 roku

życia

ryczałt 50,50

401 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990722617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
177.2, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 6,23 6,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

choroba Huntingtona 30% 1,87

402 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl. , 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990722617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
177.2, Leki przeciwpsychotyczne

- haloperydol do podawania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
4,16 6,23 6,23 Choroby psychiczne lub

upośledzenia umysłowe choroba Huntingtona bezpłatny 0,00

403 Hydrocortisonum Hydrocortisonum AFP,
krem, 0,01 g/1 g 15 g 5909990950317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
55.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o słabej i
średniej sile działania

1,77 2,65 2,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie skórnych
powikłań u chorych na

nowotwory
50% 1,33

404 Hydrocortisonum Laticort 0,1%, płyn na
skórę, 1 mg/ml 20 ml 5909990229215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
55.0, Kortykosteroidy do

stosowania na skórę - o słabej i
średniej sile działania

4,62 5,94 3,53
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie skórnych
powikłań u chorych na

nowotwory
50% 4,18

405 Indapamidum Apo-Indap, tabl. powl., 2,5
mg 30 tabl. 5909990988716

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 10,70 10,70

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,21

406 Indapamidum
Diuresin SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

1,5 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990975815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 9,49 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,30

407 Indapamidum Indap, kaps. twarde, 2,5 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991162917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,85 10,98 10,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,29

408 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990863013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,70 9,82 9,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,95

409 Indapamidum
Indapen SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990665907

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,05 8,90 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,71

410 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990223121

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,70 10,82 10,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,25
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411 Indapamidum
Ipres long 1,5, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. 5909990012688

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,59 9,49 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,30

412 Indapamidum
Opamid, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990770182

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,43 9,31 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,12

413 Indapamidum
Rawel SR, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. 5909990424801

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 6,97 9,90 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 3,71

414 Indapamidum
Rawel SR, tabl. powl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

60 tabl. 5909990424849

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 13,93 19,00 17,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 6,62

415 Indapamidum
Symapamid SR, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
1,5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990734993

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 5,40 8,21 8,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 2,46

416 Indapamidum
Tertensif SR, tabl. powl. o
przedłużonym uwalnianiu,

1,5 mg
30 tabl. (1 blist.po 30

szt.) 5909990738212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 36.0, Leki moczopędne -
tiazydowe i sulfonamidowe 11,88 15,15 8,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze u
dzieci do 18 roku życia 30% 8,96

417 Itraconazolum Itragen, kaps. twarde, 100
mg 28 kaps. 5909990617463

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

79,92 98,10 98,10
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 49,05

418 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 kaps. 5909990858255

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

11,99 16,67 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 9,61

419 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 kaps. 5909990858262

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

81,11 99,38 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 49,93
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420 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 kaps. 5909990004317

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

13,28 18,05 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 10,99

421 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 kaps. 5909990004331

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

85,32 103,88 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 54,43

422 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 kaps. 5909991053819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

14,90 19,78 14,13
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 12,72

423 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909991053826

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
110.1, Leki przeciwgrzybicze do
stosowania doustnego - pochodne

triazolu - stałe postacie
farmaceutyczne

85,32 103,88 98,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
(pierwotne lub wtórne)  u

pacjentów po
autologicznym lub

allogenicznym
przeszczepie szpiku;

Leczenie profilaktyczne
u pacjentów z

zaburzeniami odporności
lub chorobami

rozrostowymi układu
krwiotwórczego

50% 54,43

424 Ketoconazolum Ketoconazole Hasco, tabl. ,
200 mg 10 tabl. 5909991045418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
6,42 9,43 9,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 4,72

425 Ketoconazolum Ketokonazol Polfarmex,
tabl. , 200 mg 10 tabl. (blist.) 5909991042615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
6,42 9,43 9,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 4,72
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426 Ketoconazolum Ketokonazol Polfarmex,
tabl. , 200 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991042639

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
109.0, Leki przeciwgrzybicze do

stosowania do ustnego -
pochodne imidazolu -

ketokonazol
13,85 19,07 18,86

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakażeń
grzybiczych u chorych z

rozpoznaniem
przewlekłej białaczki

limfatycznej
otrzymujących analogi
puryn lub alemtuzumab

50% 9,64

427 Ketoprofenum
Bi-Profenid, tabl. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 150 mg
20 tabl. (2 blist.po 10

szt.) 5909990412112

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,29 14,68 14,68
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,34

428 Ketoprofenum
Febrofen, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

20 kaps. (2 blist.po 10
szt.) 5909990413317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

14,01 19,39 19,39
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,70

429 Ketoprofenum Ketonal, kaps. twarde, 50
mg 30 kaps. 5909990046492

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

4,86 7,32 7,32
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 3,66

430 Ketoprofenum Ketonal, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mg 10 amp.a 2 ml 5909990659524

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
141.3, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
pozajelitowego

6,48 9,51 9,51
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 4,76

431 Ketoprofenum
Ketonal DUO, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 150 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990064694

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

17,06 23,01 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 11,92

432 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl.,
100 mg 30 tabl. 5909990046485

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,39 15,87 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 8,48

433 Ketoprofenum Ketores, kaps., 100 mg 14 kaps. 5909990813315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

7,88 10,45 6,90
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,00

434 Ketoprofenum Ketores, kaps., 100 mg 20 kaps. 5909990813322

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,23 14,69 9,86
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,76
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435 Ketoprofenum Ketores, kaps., 200 mg 20 kaps. 5909990813421

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

13,93 19,31 19,31
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 9,66

436 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 czop. 5909990098514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
141.2, Niesteroidowe leki

przeciwzapalne do stosowania
doodbytniczego

7,94 9,20 2,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,97

437 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990760718

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

9,54 13,88 13,88
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 6,94

438 Ketoprofenum
Profenid, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
200 mg

14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) 5909990790418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

10,35 14,60 13,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 7,70

439 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990675593

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

141.1, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne do stosowania

doustnego - produkty
jednoskładnikowe i skojarzone z
inhibitorami pompy protonowej -

stałe postacie postacie
farmaceutyczne

11,34 15,80 14,79
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie przeciwbólowe
u chorych na nowotwory 50% 8,41

440 Lamotriginum Epitrigine 100 Mg, tabl.
powl., 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334766

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,84 33,24 33,24

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

441 Lamotriginum
Epitrigine 100 Mg, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334940

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
24,84 32,89 31,74 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,35

442 Lamotriginum Epitrigine 25 Mg, tabl.
powl., 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334742

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,21 9,22 8,60

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,82
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443 Lamotriginum
Epitrigine 25 Mg, tabl. do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 25 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990334933

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
6,21 9,05 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,31

444 Lamotriginum Epitrigine 50 Mg, tabl.
powl., 50 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990334759

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,42 17,57 17,20

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,57

445 Lamotriginum
Epitrigine 50 Mg, tabl. do
sporządzania zawiesiny

doustnej, 50 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990334957

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
12,42 17,34 15,87 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,67

446 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,025 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990224661

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
8,37 11,37 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,63

447 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,1 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990225149

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
23,76 31,74 31,74

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

448 Lamotriginum
Lameptil S, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 0,05 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990225170

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
12,96 17,91 15,87

Padaczka oporna na
leczenie, Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 5,24
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449 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038480

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

450 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038565

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
18,06 23,59 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 9,59

451 Lamotriginum Lamilept, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990038701

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,62 11,80 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,40

452 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990346219

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
22,68 28,54 17,20

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 14,54

453 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990346318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

454 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 100 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990346325

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
52,92 66,67 66,67

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20
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455 Lamotriginum Lamitrin, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990354818

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,96 16,45 8,60

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Padaczka oporna na
leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 11,05

456 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
7,41 8,44 1,59 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 8,44

457 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 25 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
16,20 19,74 7,94 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 15,00

458 Lamotriginum
Lamitrin S, tabl. do

sporządzania zawiesiny/do
rozgryzania i żucia , 100 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990787319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
64,80 75,65 31,74 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 47,11

459 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909991006419

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
8,59 11,77 8,60

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 6,37

460 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909991006518

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
17,98 23,50 17,14

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 9,56
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461 Lamotriginum Lamotrix, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909991006617

2012-01-
01/2012-03-01
– dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
25,92 34,39 34,39

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

462 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 25 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057382

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
9,89 14,20 13,23

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 4,17

463 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 100 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057566

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
39,59 51,09 51,09

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

464 Lamotriginum
Lamozor, tabl. do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 50 mg

5 blist. po 10szt. 5909990057597

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - płynne postacie

farmaceutyczne
19,80 26,87 26,45

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,62

465 Lamotriginum Plexxo 100, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990972616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
29,75 38,49 34,39 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 7,30

466 Lamotriginum Plexxo 25, tabl. , 25 mg 30 tabl. 5909990972418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
17,28 21,07 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 15,67
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467 Lamotriginum Plexxo 50, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990972517

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
21,60 27,39 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 13,39

468 Lamotriginum Symla 100, tabl. , 100 mg 30 tabl. 5909990045303

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
23,89 32,22 32,22

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

469 Lamotriginum Symla 25, tabl. , 25  mg 30 tabl. 5909990045280

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,10 9,11 8,60

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,71

470 Lamotriginum Symla 50, tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990045266

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,31 17,44 17,20

Padaczka oporna na
leczenie; Choroba

afektywna
dwubiegunowa

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,44

471 Lamotriginum Trogine, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079292

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
6,21 9,22 8,60 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,82

472 Lamotriginum Trogine, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079339

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
12,42 17,57 17,20 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,57
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473 Lamotriginum Trogine, tabl. , 200 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990079483

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
163.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lamotrygina - stałe postacie

farmaceutyczne
54,62 68,49 68,49 Padaczka oporna na

leczenie

Postępowanie
wspomagające u chorych

po epizodzie
padaczkowym
indukowanym

przerzutami w obrębie
ośrodkowego układu

nerwowego; Padaczka
oporna na leczenia u

dzieci do 2 roku życia

ryczałt 3,20

474 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań, 60
mg

1 amp.-strz 5909991094416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

2 703,73 2 951,68 2 459,90 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 494,98

475 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań, 90
mg

1 amp.-strz 5909991094515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

3 604,62 3 930,73 3 689,84 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 244,09

476 Lanreotidum
Somatuline Autogel ,

roztwór do wstrzykiwań,
120 mg

1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909991094614

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.0, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu

4 514,86 4 919,79 4 919,79 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,27

477 Lansoprazolum Lanbax, kaps. dojel. twarde,
15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990055135

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,26 14,26 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,63

478 Lansoprazolum Lanbax, kaps. dojel. twarde,
30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990055173

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,52 27,15 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,89

479 Lansoprazolum Lantrea, kaps. dojel. twarde,
30 mg 28 kaps. (but.) 5909990017850

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 25,70 32,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,43
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480 Lansoprazolum Lantrea, kaps. dojel. twarde,
15 mg 28 kaps. (but.) 5909990017898

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,85 17,02 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,39

481 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. 5909990339365

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,80 14,83 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,20

482 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. 5909990339402

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,80 14,83 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,20

483 Lansoprazolum Lanzostad, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. 5909990609970

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

484 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 7 kaps. 5909990727018

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,71 16,52 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,71

485 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 14 kaps. 5909990727025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,07 22,61 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 16,98

486 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 kaps. 5909990727032

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 23,57 30,42 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 19,16

487 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 kaps. 5909990869817

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,85 21,30 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,67
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488 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990623358

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 18,06 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

489 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990623440

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 18,06 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

490 Lansoprazolum Renazol, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990623457

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 27,54 34,67 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 23,41

491 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 15 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990064045

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,70 11,51 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,88

492 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990064069

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,70 11,51 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,88

493 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel.
twarde, 30 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990064076

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,05 22,37 22,37

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,19

494 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i

infuzji dożylnych, 33,6
MIU

1 fiol. z prosz. + 1 amp.-
strz. z rozp. + 1 igła 19G

+ 1 igła 26G
5909990742059

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

121,76 145,08 135,93
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 12,35

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

495 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i

infuzji dożylnych, 33,6
MIU

5 fiol. z prosz. + 5 amp.-
strz. z rozp. + 5 igieł 19G

+ 5 igieł 26G
5909990742066

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

608,76 679,61 679,61
Nowotwory złośliwe -

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Gorączka neutropeniczna
(zakażenie w przebiegu

neutropenii);
Profilaktyka pierwotna i

wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem;

Neutropenia wrodzona,
neutropenia nabyta u

pacjenta poniżej 18 roku
życia; Anemia

aplastyczna

ryczałt 3,20

496 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 750
mg 50 tabl. 5909990006649

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
172,80 201,56 196,56 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 8,20

497 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 750
mg 100 tabl. 5909990006670

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
356,40 402,17 393,12 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 14,38

498 Levetiracetamum
Keppra , roztwór do

stosowania doustnego, 100
mg/ml

300 ml (but.) 5909990006755

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - płynne postace

farmaceutyczne
169,56 197,94 177,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 24,08

499 Levetiracetamum
Keppra , koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 100 mg/ml

10 fiol.a 5 ml 5909990610891

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.3, Leki przeciwpadaczkowe
do stosowania pozajelitowego -

lewetiracetam
595,03 665,10 665,10 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

500 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 250
mg 50 tabl. 5909990901111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
52,92 66,67 65,52 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 4,35

501 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 250
mg 100 tabl. 5909990901128

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
112,32 134,23 131,04 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 6,39

502 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990901210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
112,32 134,23 131,04 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 6,39

503 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 500
mg 100 tabl. 5909990901227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
234,36 268,81 262,08 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 10,29
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504 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 1000
mg 50 tabl. 5909990901319

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
234,36 268,81 262,08 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 10,29

505 Levetiracetamum Keppra , tabl. powl., 1000
mg 100 tabl. 5909990901326

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
478,44 535,52 524,16 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 18,47

506 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 250 mg 50 tabl. 5909990879076

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
51,84 65,52 65,52 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

507 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 250 mg 100 tabl. 5909990879106

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
109,33 131,02 131,02 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

508 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990879168

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
109,33 131,02 131,02 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

509 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 500 mg 100 tabl. 5909990879199

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
228,05 262,06 262,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,56

510 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 750 mg 50 tabl. 5909990879250

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
168,12 196,54 196,54 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,20

511 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 750 mg 100 tabl. 5909990879281

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
347,92 393,09 393,09 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 5,33

512 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 1000 mg 50 tabl. 5909990879342

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
228,05 262,06 262,06 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 3,56

513 Levetiracetamum Levetiracetam Teva, tabl.
powl., 1000 mg 100 tabl. 5909990879373

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
166.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
lewetiracetam - stałe postace

farmaceutyczne
467,79 524,13 524,13 Padaczka oporna na

leczenie

Napady miokloniczne w
padaczce opornej na
leczenie w leczeniu
podtrzymującym w

monoterapii u dzieci do
12 roku życia

ryczałt 7,11

514 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, kaps., 12,5+50
mg 100 kaps. 5909990094912

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
25,74 33,45 26,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,65
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515 Levodopum +
Benserazidum Madopar, kaps., 100+25 mg 100 kaps. 5909990095018

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

516 Levodopum +
Benserazidum Madopar, tabl. , 50+200 mg 100 tabl. 5909990095117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
85,00 103,99 103,99 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

517 Levodopum +
Benserazidum Madopar, kaps., 50+200 mg 100 kaps. 5909990095216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
85,00 103,99 103,99 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

518 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 12,5+50 mg

100 tabl. 5909990748624

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
25,74 33,45 26,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,65

519 Levodopum +
Benserazidum

Madopar, tabl. do
sporządzania zawiesiny
doustnej, 100+25 mg

100 tabl. 5909990748723

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

520 Levodopum +
Benserazidum

Madopar HBS, kaps.,
100+25 mg 100 kaps. 5909990377510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
46,08 58,36 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 9,56

521 Levodopum +
Carbidopum Nakom, tabl. , 250+25 mg 100 tabl. (10 blist.po 10

szt.) 5909990175215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
51,84 69,65 69,65 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,44

522 Levodopum +
Carbidopum

Nakom Mite, tabl. , 100+25
mg 100 tabl. 5909990175314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
43,20 55,27 52,00 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,47

523 Levodopum +
Carbidopum

Sinemet CR 200/50, tabl. o
zmodyfikowanym

uwalnianiu, 200+50 mg
100 tabl. (but.) 5909990020416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
168.0, Leki stosowane w

chorobie Parkinsona - leki
doustne zawierające lewodopa z

inhibitorem dekarboksylazy
78,24 96,77 96,77 Choroba i zespół

Parkinsona

Leczenie dystonii
wrażliwej na levodopę

oraz niedoboru
hydroksylazy tyrozyny u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,56

524 Losartanum Apo-Lozart, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990702886

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,04 21,20 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,09

525 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990674411

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,35 21,53 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,42

526 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,40 40,98 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,76

527 Losartanum Lakea, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991108212

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
20,52 26,18 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 14,28
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528 Losartanum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990638659

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,88 41,49 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 19,27

529 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 tabl. 5909990649112

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

530 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 tabl. (6 blist.po 14
szt.) 5909990649129

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
25,92 35,95 35,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,79

531 Losartanum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990818914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,20 21,38 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,27

532 Losartanum Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991055110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,04 19,25 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

533 Losartanum Losagen, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990639885

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68

534 Losartanum Losagen, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990639908

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,22 31,16 31,16

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,35

535 Losartanum Losargamma , tabl. powl.,
50 mg 28 tabl. powl. 5909990947164

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,64 13,29 13,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 3,99

536 Losartanum Losartan Arrow, tabl. powl.,
50 mg 30 tabl. 5909990769469

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,04 19,25 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

537 Losartanum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621439

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
16,20 21,38 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,27

538 Losartanum Lozap 50, tabl. powl., 50
mg 30 tabl. 5909990573905

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,82 23,30 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 11,40

539 Losartanum Presartan, tabl. powl., 50
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990724345

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
15,12 20,40 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,50

540 Losartanum Presartan, tabl. powl., 100
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990724352

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,78 39,51 34,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 15,70
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541 Losartanum Rasoltan 50, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990085644

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
8,64 13,29 13,29

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 3,99

542 Losartanum Sarve 50 mg, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990045594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,82 18,83 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,72

543 Losartanum Stadazar, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990079575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68

544 Losartanum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990481118

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
24,84 30,80 17,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,90

545 Lovastatinum Liprox, tabl. , 20 mg 28 tabl. 5909990842315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,04 17,35 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,79

546 Lovastatinum Lovasterol, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990422159

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

21,60 25,44 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 19,88

547 Lovastatinum Lovasterol, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990828425

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 18,64 4,25
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,67

548 Lovastatinum Lovastin, tabl. , 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990756629

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 18,51 7,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,95

549 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083816

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

44,99 57,06 50,69 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 9,57

550 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel.,
250 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084011

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
40,96 51,54 41,21

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 13,53

551 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500
mg

30 czop. (5 blist.po 6
szt.) 5909991083915

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

93,45 112,91 101,37 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 14,74

552 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel.,
500 mg

100 tabl. (10 blist.po 10
szt.) 5909991084110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
70,73 87,12 82,41

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 8,27

553 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 czop. (6 blist.po 5
szt.) 5909991074012

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

23,76 34,35 34,35 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20
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554 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1000 mg 28 czop. (blist.) 5909990656813

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

165,24 193,43 189,22 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 7,41

555 Mesalazinum Pentasa , czopki, 1000 mg 14 czop. (blist.) 5909990656820

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

82,62 101,03 94,61 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 9,62

556 Mesalazinum
Pentasa , tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
500 mg

100 tabl. (blist.) 5909990662111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
133,98 154,81 82,41

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 75,96

557 Mesalazinum Pentasa , zawiesina
doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 szt.a 100 ml 5909990818815

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.3, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - płynne postacie

farmaceutyczne

81,00 94,12 36,80 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 60,52

558 Mesalazinum Salofalk , zawiesina
doodbytnicza, 4 g/60ml 7 but.a 60 ml 5909990970117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.3, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - płynne postacie

farmaceutyczne

123,47 147,21 147,21 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20

559 Mesalazinum Salofalk 250, czopki, 250
mg 30 czop. 5909990088829

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

47,73 60,00 50,69 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 12,51

560 Mesalazinum Salofalk 250, tabl. dojel.,
250 mg 50 tabl. 5909990400010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
26,78 33,63 20,60

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 16,23

561 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel.,
500 mg 50 tabl. 5909990400119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
43,02 53,74 41,21

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego
Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 15,73

562 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500
mg 30 czop. 5909990422227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

12.2, Leki przeciwzapalne
działajace na jelita - mesalazyna -

produkty do stosowania
doodbytniczego - stałe postacie

farmaceutyczne

82,66 101,37 101,37 Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego

Zapalenia jelita grubego
u dzieci do 6 roku życia ryczałt 3,20

563 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
2,5 mg 50 tabl. 5909990453726

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

8,09 11,76 10,58
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 6,51

564 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
5 mg 50 tabl. 5909990453825

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,18 22,27 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 11,78

565 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. ,
10 mg 50 tabl. 5909990453924

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

32,36 42,32 42,32
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 21,33

566 Methotrexatum Trexan, tabl. , 2,5 mg 100 tabl. (but.) 5909990111619

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

16,19 22,29 21,16
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 11,80
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567 Methotrexatum Trexan, tabl. , 10 mg 100 tabl. (1 poj.po100
szt) 5909990730346

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

120.1, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

antymetabolity - metotreksat do
stosowania doustnego

64,80 80,76 80,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroby
autoimmunizacyjne ryczałt 42,67

568 Metoprololum Metocard, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990034420

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

3,95 5,29 3,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Tachyarytmie
nadkomorowe,
ekstrasystolie
pochodzenia

komorowego, migotanie
przedsionków,

nadciśnienie tętnicze oraz
niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,88

569 Metoprololum Metocard, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990034529

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
40.0, Leki beta-adrenolityczne -

selektywne - do stosowania
doustnego

6,38 8,91 7,21
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Tachyarytmie
nadkomorowe,
ekstrasystolie
pochodzenia

komorowego, migotanie
przedsionków,

nadciśnienie tętnicze oraz
niewydolność serca - u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 4,90

570 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl. , 500 mg 50 tabl. 5909990707515

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,39 370,47 370,47
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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571 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250
mg 100 kaps. 5909990707614

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,39 370,47 370,47
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

572 Mycophenolas mofetil
CellCept, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej, 1 g/5ml

110 g (175 ml) 5909990980918

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

291,60 336,74 336,74
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek

ryczałt 3,20
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573 Mycophenolas mofetil Limfocept, kaps. twarde,
250 mg

100 kaps. (10 blist.po 10
szt.) 5909990752003

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

115,16 144,45 144,45
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

574 Mycophenolas mofetil Limfocept, kaps. twarde,
250 mg

300 kaps. (30 blist.po 10
szt.) 5909990752034

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

259,33 316,18 316,18
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,00
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575 Mycophenolas mofetil Limfocept, tabl. powl., 500
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990752355

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

178,20 211,90 211,90
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

576 Mycophenolas mofetil Limfocept, tabl. powl., 500
mg

150 tabl. (15 blist.po 10
szt.) 5909990752362

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

534,60 610,71 610,71
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,00

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

577 Mycophenolas mofetil Mofimutral, tabl. powl., 500
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990796069

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

167,40 200,35 200,35
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

578 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Apotex, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990718375

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

278,10 318,80 318,80
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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579 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Apotex, tabl. powl., 500 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990718405

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

278,10 318,80 318,80
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

580 Mycophenolas mofetil
Mycophenolate mofetil

Sandoz 250, kaps. twarde,
250 mg

100 kaps. (10 blist.po 10) 5909990074563

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

114,48 143,72 143,72
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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581 Mycophenolas mofetil
Mycophenolate mofetil
Sandoz 500, tabl. powl.,

500 mg
50 tabl. (5 blist.po 10

szt.) 5909990715268

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

140,40 171,46 171,46
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

582 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Stada, kaps., 250 mg 100 kaps. 5909990807703

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

162,00 194,57 194,57
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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583 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil
Stada, tabl. powl., 500 mg 50 tabl. 5909990807741

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

162,00 194,57 194,57
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

584 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250
mg 100 kaps. 5909990638185

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,16 370,22 370,22
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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585 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990638208

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

326,16 370,22 370,22
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

586 Mycophenolas mofetil Nolfemic, tabl. powl., 250
mg 100 tabl. 5909990885091

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

297,00 339,02 339,02
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20
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587 Mycophenolas mofetil Nolfemic, tabl. powl., 500
mg 50 tabl. 5909990885107

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-05-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

134.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - kwas

mykofenolowy i jego pochodne

297,00 339,02 339,02
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Steroidzależny i
cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń,

nefropatia IgA oraz stan
po przeszczepie narządu

unaczynionego bądź
szpiku - u dzieci do 18

roku życia;
Steroidzależny i

cyklosporynozależny
zespół nerczycowy,

nefropatia toczniowa,
zapalenie naczyń - u
dorosłych; Leczenie

tocznia rumieniowatego
układowego oraz

twardziny układowej;
Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,20

588 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 2850 j.m

Axa/0,3ml
10 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990075621

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
47,97 60,58 56,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 7,04

589 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 5700 j.m.

Axa/0,6ml
10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990075720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
103,47 123,96 113,48

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 13,68
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590 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 9500 j.m.

Axa/ml
10 amp.-strz.a 1 ml 5909990075829

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
160,54 188,20 188,20

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 3,56

591 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 3800 j.m.

Axa/0,4ml
10 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990716821

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
64,39 79,74 75,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 7,29

592 Nadroparinum calcicum
Fraxiparine, roztwór do
wstrzykiwań, 7600 j.m.

Axa/0,8ml
10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990716920

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
128,00 151,79 151,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego;

ryczałt 3,68
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593 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 11400 j.m.
Axa/0,6ml

10 amp.-strz.a 0,6 ml 5909990836932

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
183,88 214,00 214,00

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 4,27

594 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 15200 j.m.
AXa/0,8ml

10 amp.-strz.a 0,8 ml 5909990837038

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
263,00 300,24 300,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 5,69

595 Nadroparinum calcicum
Fraxodi, roztwór do

wstrzykiwań, 19000 j.m.
Axa/ml

10 amp.-strz.a 1 ml 5909990837137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
22.0, Heparyny

drobnocząsteczkowe i leki o
działaniu heparyn

drobnocząsteczkowych
307,17 349,08 349,08

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zaburzenia krążenia w
tętnicach macicznych u

kobiet w ciąży,
opóźnienie wzrostu

wewnątrzmacicznego
płodu, w leczeniu

poronień nawykowych -
jedynie w przebiegu

zespołu
antyfosfolipidowego;

Leczenie i profilaktyka
zmian zakrzepowo-

zatorowych u dzieci do
18 roku życia;

Profilaktyka i leczenie
przeciwzakrzepowe u
chorych z chorobami

nowotworowymi;
Diagnostyka niedoboru

białka C i białka S;
Diagnostyka zespołu
antyfosfolipidowego

ryczałt 7,11
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596 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990139613

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,66 8,38 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

597 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990139620

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,40

598 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990277216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 3,83 5,32 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,51

599 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

60 tabl. (2 blist.po 30
szt.) 5909990277223

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 7,69 10,55 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 5,72

600 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990694754

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 11,34 16,05 16,05

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 6,40

601 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
20 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990694761

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 5,66 8,38 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,55

602 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990694778

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 3,83 5,32 4,01

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 4,51

603 Nitrendipinum Nitrendypina EGIS, tabl. ,
10 mg 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) 5909990694785

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 41.0, Antagoniści wapnia -
pochodne dihydropirydyny 7,69 10,55 8,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 5,72

604 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990042715

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

37,80 50,72 50,72 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20
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605 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.a 1 ml 5909990042913

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

48,60 66,28 66,28 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

606 Octreotidum
Sandostatin LAR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 20 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp.
2,5 ml 5909990459612

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

4 320,00 4 708,68 4 708,68 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

607 Octreotidum
Sandostatin LAR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 10 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp.
2,5 ml 5909990459711

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
79.1, Hormony przysadki i

podwzgórza - inhibitory hormonu
wzrostu - oktreotyd

2 160,00 2 368,59 2 354,34 Akromegalia

Leczenie objawów
hipersekrecji

występujących w
przebiegu nowotworów

neuroendokrynnych;
Leczenie guzów

wydzielających insulinę
oraz leczenie

hyperinsulinizmu u
dzieci do 18 roku życia

ryczałt 17,45

608 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990806751

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,22 63,83 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,61

609 Olanzapinum
Anzorin, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. 5909990806799

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
100,44 121,56 121,56

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

610 Olanzapinum Lanzapin, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990703302

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
53,81 68,06 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,46

611 Olanzapinum Lanzapin, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. (blist.) 5909990703685

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
107,61 129,62 129,62

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

612 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990697526

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,24 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,02

613 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990697649

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
99,36 120,40 120,40

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20
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614 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. 5909990793341

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

615 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990793365

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
95,04 115,78 115,78

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

616 Olanzapinum
Olanzapine Apotex, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 10 mg
28 tabl. 5909990793389

2012-05-
01/2012-09-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
95,04 115,78 115,78

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

617 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl.
powl., 5 mg 28 tabl. (blist.) 5909990638253

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

618 Olanzapinum Olanzapine Teva, tabl.
powl., 10 mg 28 tabl. 5909990638338

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

619 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 5 mg
28 tabl. 5909990638444

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
47,52 60,93 60,93

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

620 Olanzapinum
Olanzapine Teva, tabl.
ulegające rozpadowi w

jamie ustnej, 10 mg
28 tabl. 5909990638482

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

621 Olanzapinum Olanzaran, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990766895

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
43,20 56,31 56,31

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

622 Olanzapinum Olanzaran, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990766901

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
86,40 106,53 106,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

623 Olanzapinum
Olanzaran, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. 5909990767045

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
43,20 56,31 56,31

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

624 Olanzapinum
Olanzaran, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

10 mg
28 tabl. 5909990767052

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
86,40 106,53 106,53

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

625 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637126

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,40 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,18
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626 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990637218

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
103,68 125,02 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,39

627 Olanzapinum Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990769094

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
102,60 123,87 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 4,24

628 Olanzapinum Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990768950

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,70 70,76 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 12,54

629 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 tabl. 5909990782239

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
42,12 55,15 55,15

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

630 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 tabl. 5909990782246

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
84,24 104,22 104,22

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

631 Olanzapinum
Olazax Disperzi, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990782253

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
42,12 55,15 55,15

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

632 Olanzapinum
Olazax Disperzi, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990782260

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
84,24 104,22 104,22

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

633 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990781782

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,76 64,40 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,18

634 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990781805

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

635 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (blist.) 5909990832774

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 68,26 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,66

636 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (blist.) 5909990832781

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
115,56 138,13 131,61

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,72

637 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335343

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
51,84 65,55 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,33
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638 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990335367

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,84 127,33 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,70

639 Olanzapinum Olzin, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729081

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
104,76 126,18 122,83

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 6,55

640 Olanzapinum Olzin, tabl. , 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990729159

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,24 61,42

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,02

641 Olanzapinum Parnassan, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990743599

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
44,28 57,86 57,86

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

642 Olanzapinum Parnassan, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990743629

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
91,80 112,71 112,71

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

643 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990640249

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
49,79 63,36 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,14

644 Olanzapinum Ranofren, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990640287

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,30 126,75 122,83 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,12

645 Olanzapinum Sanza 10 mg tabletka, tabl. ,
10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990692668

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
100,44 121,56 121,56

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

646 Olanzapinum Sanza 5 mg tabletka, tabl. ,
5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990692590

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,22 63,83 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,61

647 Olanzapinum Synza 10 mg, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704866

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
105,30 126,75 122,83

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,12

648 Olanzapinum Synza 5 mg, tabl. powl., 5
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990704750

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
50,21 63,80 61,42

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,58
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649 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 5
mg

28 tabl. (blist.Alu-OPA) 5909990069705

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

650 Olanzapinum
Zalasta, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej,
10 mg

28 tabl. (blist.Alu-OPA) 5909990069866

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

651 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991081812

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

652 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909991081911

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

653 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990647804

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
48,60 62,09 61,42

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,87

654 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990647835

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 68,26 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 5,66

655 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990648139

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
97,20 118,09 118,09

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

656 Olanzapinum Zapilux, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990648160

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 130,04 130,04

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 3,20

657 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990916917

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

658 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909990917013

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
116,64 139,29 131,61

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,88

659 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991064518

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

660 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991064716

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
116,64 139,29 131,61

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,88
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661 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990775675

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
54,00 67,86 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,64

662 Olanzapinum
Zolafren - Swift, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990775682

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
108,00 129,65 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 10,02

663 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909991096816

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
56,16 70,58 65,80

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,98

664 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909991097011

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
115,71 138,30 131,61

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 9,89

665 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 5 mg

28 tabl. 5909990892082

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
52,35 66,09 61,42

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 7,87

666 Olanzapinum
Zolaxa Rapid, tabl.

ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 mg

28 tabl. 5909990892129

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
110,70 132,54 122,83

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 12,91

667 Olanzapinum Zyprexa, tabl. powl., 5 mg 28 tabl. 5909990743117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
85,19 101,24 61,42 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 43,02

668 Olanzapinum Zyprexa, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990743315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.2, Leki przeciwpsychotyczne

- olanzapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
170,39 196,40 122,83 Schizofrenia

Zaburzenia ruchowe
(pląsawica) w chorobie

Huntingtona
ryczałt 76,77

669 Omeprazolum Agastin, kaps. dojel. twarde,
20 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990068401

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,45 11,24 11,24

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,62

670 Omeprazolum Agastin, kaps. dojel. twarde,
20 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990068425

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,60 18,68 18,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,34
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671 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20
mg 14 kaps. (pojem.) 5909990880218

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,26 14,26 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,63

672 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20
mg 28 kaps. (pojem.) 5909990880225

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

673 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 7 kaps. 5909990420513

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,90 17,79 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,98

674 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990420520

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,63 25,35 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 19,72

675 Omeprazolum Gasec - 20 Gastrocaps,
kaps., 20 mg 28 kaps. 5909990420537

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,84 26,43 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,17

676 Omeprazolum Helicid 10, kaps., 10 mg 14 kaps. 5909990877317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,72 12,25 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,44

677 Omeprazolum Helicid 10, kaps., 10 mg 28 kaps. 5909990877324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 22,92 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 17,29

678 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 kaps. (but.) 5909990420612

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,20 20,61 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,98
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679 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 kaps. (but.) 5909990420629

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 24,84 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,58

680 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 kaps. (but.) 5909990422654

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 57,24 71,69 71,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 35,85

681 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 tabl. 5909990889600

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,69 18,77 18,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,39

682 Omeprazolum Heligen, kaps. dojel.
twarde, 40 mg 28 tabl. 5909990891351

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 25,38 35,21 35,21

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 17,61

683 Omeprazolum Losec, kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990193721

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 29,51 34,85 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 29,22

684 Omeprazolum Loseprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. 5909991100926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,58 18,65 18,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,33

685 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613205

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,36 24,84 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,58

686 Omeprazolum Ortanol 20 Plus, kaps., 20
mg 56 kaps. (8 blist.po 7 szt.) 5909990615230

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 32,40 42,71 42,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,36
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687 Omeprazolum Ortanol 40 Plus, kaps., 40
mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990613359

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 32,40 42,71 42,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 21,36

688 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) 5909990772629

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 21,06 25,80 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 20,17

689 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel.
twarde, 20 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990772667

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 23,22 30,05 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 18,79

690 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel.
twarde, 40 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990077731

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 34,56 45,03 45,03

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 22,52

691 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 14 kaps. 5909990772919

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 12,96 17,14 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,51

692 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 7 kaps. 5909990772926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,48 8,78 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,97

693 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 kaps. 5909990772933

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,28 23,69 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,43

694 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20
mg 14 kaps. (but.) 5909990635443

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,94 13,91 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,28
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695 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20
mg 28 kaps. (but.) 5909990635450

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,28 19,41 19,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,71

696 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150
mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990048809

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
24,90 33,65 33,65 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

697 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300
mg 50 tabl. 5909990048823

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
49,68 63,67 63,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

698 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600
mg 50 tabl. 5909990048854

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
98,28 119,67 119,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

699 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina
doustna, 60 mg/ml 250 ml 5909990747115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - płynne
postacie farmaceutyczne

86,63 105,82 105,82 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

700 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 150 mg 50 tabl. 5909990825516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
29,80 38,90 33,67 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 8,43

701 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 300 mg 50 tabl. 5909990825615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
57,24 71,76 67,35 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 7,61

702 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. , 600 mg 50 tabl. 5909990825714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
160.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
oksykarbazepina - stałe postacie

farmaceutyczne
112,32 134,69 134,69 Padaczka oporna na

leczenie

Lekooporne
odogniskowe napady

padaczkowe - do 6 roku
życia

ryczałt 3,20

703 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621026

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,34 15,40 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,77

704 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990621040

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,09 22,41 22,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,21

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

705 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. (blist.) 5909991128418

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,30 14,29 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,66

706 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991128432

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,67 26,25 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,99

707 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. (blist.) 5909991128814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 5,16 7,37 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 4,56

708 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991128838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,69 14,71 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,08

709 Pantoprazolum Contracid, tabl. powl.
dojelitowe, 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736706

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,16 13,07 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,44

710 Pantoprazolum Contracid, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990736720

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 18,34 24,82 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,56

711 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel.,
20 mg 14 tabl. (blist.) 5909990478767

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,02 9,35 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 6,54

712 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990478774

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,04 18,30 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,67
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713 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel.,
40 mg 14 tabl. (blist.) 5909990689842

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 9,72 13,67 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,04

714 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990689859

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,44 26,00 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 14,74

715 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 20
mg 28 tabl. 5909990653409

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,56 11,36 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,73

716 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40
mg 14 tabl. 5909990653508

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,56 11,36 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,73

717 Pantoprazolum Gastrostad, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. 5909990653539

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,50 19,65 19,65

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,83

718 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (blist.) 5909990085033

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,37 14,38 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 8,75

719 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (blist.) 5909990082643

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,69 26,27 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,01

720 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645640

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,60 15,68 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,05
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721 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990645732

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 20,50 27,13 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,87

722 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990075003

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 10,82 14,85 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,22

723 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20
mg 56 tabl. 5909990075041

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,65 19,81 19,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,91

724 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990075089

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 19,68 26,26 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 15,00

725 Pantoprazolum Nolpaza 40, tabl. dojel., 40
mg 56 tabl. 5909990075126

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 27,54 37,52 37,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 18,76

726 Pantoprazolum Panogastin, tabl. dojel., 20
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990646210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 11,34 15,40 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,77

727 Pantoprazolum Panogastin, tabl. dojel., 40
miligramy

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990646272

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 21,06 27,73 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 16,47

728 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990698974

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,18 10,95 10,95

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,48
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729 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990699209

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 14,42 20,63 20,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,32

730 Pantoprazolum Pantogen 20, tabl. dojel., 20
mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990780549

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 7,35 11,14 11,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,57

731 Pantoprazolum Pantogen 40, tabl. dojel., 40
mg 28 tabl. (blist.Alu/Alu) 5909990780587

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 15,66 21,96 21,96

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 10,98

732 Pantoprazolum Pantopraz 40 mg, tabl.
dojel., 40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990889167

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 16,09 22,41 22,41

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 11,21

733 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. 5909990652303

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 4,35 6,50 5,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 3,69

734 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. 5909990652334

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,82 12,71 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,08

735 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. 5909990652358

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,69 12,57 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 6,94

736 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. 5909990652372

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,77 24,21 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 12,95
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737 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 14 tabl. 5909990730094

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 3,46 5,55 5,55

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 2,78

738 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730100

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,91 10,66 10,66

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,33

739 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 14 tabl. 5909990730162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 6,91 10,66 10,66

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 5,33

740 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990730179

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 13,82 19,98 19,98

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 9,99

741 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990059546

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 8,86 12,76 11,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 7,13

742 Pantoprazolum Xotepic, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990059591

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 2.0, Inhibitory pompy
protonowej - stosowane doustnie 17,93 24,39 22,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Choroba refluksowa,
zapalenie błony śluzowej

żołądka, choroba
wrzodowa, zapalenie

trzustki oraz przy
długotrwałym

stosowaniu NLPZ - u
dzieci do 2 roku życia

50% 13,13

743 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do
wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml

1 amp.-strz.a 0,6 ml (z
zab.igly) 5909990007523

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

133.0, Leki
przeciwnowotworowe i
immunomodulujace -

immunostymulujace - czynniki
stymulujące wzrost granulocytów

3 286,98 3 587,47 3 587,47
Nowotwory złośliwe,

Neutropenia w chorobach
nowotworowych

Profilaktyka pierwotna i
wtórna neutropenii w
czasie chemioterapii o
ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20%
oraz w uzasadnionych

przypadkach u chorych z
niższym ryzykiem, w

szczegóności u chorych
poddawanych

chemioterapii o założeniu
radykalnym

ryczałt 3,20

744 Phenobarbitalum Luminalum, czopki, 15 mg 10 czop. (2 blist.po 5
szt.) 5909990148813

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.1, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbital - postacie do

podawania doodbytniczego
2,15 3,22 3,22 Padaczka Padaczka u dzieci do 30

miesiąca życia ryczałt 3,20
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745 Phenobarbitalum Luminalum, tabl. , 100 mg 10 tabl. 5909990260614

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbtal - postacie do

podawania doustnego
4,40 6,58 6,56 Padaczka Padaczka u dzieci ryczałt 3,22

746 Phenobarbitalum Luminalum UNIA, tabl. ,
100 mg 10 tabl. 5909990812615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
155.2, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
fenobarbtal - postacie do

podawania doustnego
4,38 6,56 6,56 Padaczka Padaczka u dzieci ryczałt 3,20

747 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 1000, tabl. powl.,
1000000 U 12 tabl. 5909990070916

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.3, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - stałe postacie

farmaceutyczne
4,54 6,56 5,85

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,91

748 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 1500, tabl. powl.,
1500000 j.m. 12 tabl. 5909990071012

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.3, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - stałe postacie

farmaceutyczne
5,94 8,77 8,77

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,20

749 Phenoxymethylpenicillin
um

Ospen 750, zawiesina
doustna, 750000 j.m./5ml 60 ml (but.) 5909990363216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
88.4, Penicylina do stosowania

doustnego - penicylina
fenoksymetylowa - plynne
postacie farmaceutyczne

7,02 10,26 10,26
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

ryczałt 3,20

750 Prednisolonum Encortolon, tabl. , 5 mg 20 tabl. 5909990170715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
82.4, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednisolon
3,93 5,90 5,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

751 Prednisonum Encorton, tabl. , 1 mg 20 tabl. 5909990170616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
3,24 3,68 0,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 3,68
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752 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 20 tabl. 5909990297016

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
4,15 5,49 3,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 5,15

753 Prednisonum Encorton, tabl. , 5 mg 100 tabl. 5909990297023

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
13,50 18,59 17,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 6,21

754 Prednisonum Encorton, tabl. , 10 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405329

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
7,33 9,93 7,09

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 6,04

755 Prednisonum Encorton, tabl. , 20 mg 20 tabl. (fiol.) 5909990405428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata
82.5, Kortykosteroidy do

stosowania ogólnego -
glukokortykoidy do podawania

doustnego - prednison
9,87 14,17 14,17

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Autoimmunizacyjne
zapalenie wątroby lub
trzustki, eozynofilowe
zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u

dzieci do 18 roku życia;
Miastenia i zespoły

miasteniczne, neuropatie
zapalne, miopatie

zapalne

ryczałt 4,27

756 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 150
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990034123

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 30.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy I C - propafenon 5,29 7,70 6,92

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie doraźne i
profilaktyka nawrotów

nadkomorowych
zaburzeń rytmu serca
zwłaszcza u chorych z

objawowym migotaniem
przedsionków bez

choroby organicznej
serca lub w przebiegu

nadciśnienia tętniczego
bez cech istotnego

przerostu lewej komory;
Zaburzenia rytmu serca
w zespole WPW oraz
komorowe zaburzenia

rytmu serca - u dzieci do
18 roku życia

ryczałt 3,98
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757 Propafenonum Polfenon, tabl. powl., 300
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990034215

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 30.0, Leki przeciwarytmiczne
klasy I C - propafenon 9,61 13,84 13,84

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie doraźne i
profilaktyka nawrotów

nadkomorowych
zaburzeń rytmu serca
zwłaszcza u chorych z

objawowym migotaniem
przedsionków bez

choroby organicznej
serca lub w przebiegu

nadciśnienia tętniczego
bez cech istotnego

przerostu lewej komory;
Zaburzenia rytmu serca
w zespole WPW oraz
komorowe zaburzenia

rytmu serca - u dzieci do
18 roku życia

ryczałt 3,20

758 Propranololum Propranolol WZF, tabl. , 10
mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990112111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
2,17 2,65 1,14

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie tachyarytmii
nadkomorowych i

komorowych,
nadciśnienia tętniczego,

kardiomiopatii
przerostowej z

zawężeniem drogi
odpływu, profilaktyka

napadów
anoksemicznych,

leczenie niewydolności
serca oraz leczenie

naczyniaków
wczesnoniemowlęcych -

u dzieci do 18 roku
życia; Profilaktyka

migreny - u dzieci do 6
roku życia

ryczałt 2,65

759 Propranololum Propranolol WZF, tabl. , 40
mg 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) 5909990112210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
3,03 4,54 4,54

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie tachyarytmii
nadkomorowych i

komorowych,
nadciśnienia tętniczego,

kardiomiopatii
przerostowej z

zawężeniem drogi
odpływu, profilaktyka

napadów
anoksemicznych,

leczenie niewydolności
serca oraz leczenie

naczyniaków
wczesnoniemowlęcych -

u dzieci do 18 roku
życia; Profilaktyka

migreny - u dzieci do 6
roku życia

ryczałt 3,20

760 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990719389

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,53 11,61 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 7,34

761 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990806355

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,91 9,87 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,60

762 Quetiapinum Gentiapin, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990713646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
9,29 12,42 7,47 Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 8,15
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763 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990722198

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,67 9,62 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,35

764 Quetiapinum Ketilept, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990055531

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
9,72 12,88 7,47

Choroba afektywna
dwubiegunowa;

Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 8,61

765 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25
mg 10 blist. po 10szt. 5909990058808

2012-01-
01/2012-07-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
21,11 28,40 24,90

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 6,70

766 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (pojem.) 5909990430840

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
8,64 11,73 7,47

Choroba afektywna
dwubiegunowa,

Schizofrenia

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 7,46

767 Quetiapinum Kventiax 25, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990074068

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,64 9,58 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,31

768 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990688241

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,65 9,60 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,33

769 Quetiapinum Kwetax, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990692804

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,62 8,49 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,22

770 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl.,
25 mg 30 tabl. 5909990788583

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,64 8,51 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,24

771 Quetiapinum Poetra, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990742547

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,53 8,40 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,13

772 Quetiapinum Quentapil , tabl. powl., 25
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990717705

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,66 9,61 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,34

773 Quetiapinum Quetiser, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990763238

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,94 8,84 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,57
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774 Quetiapinum Stadaquel, tabl. powl., 25
mg 30 tabl. 5909990727056

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
6,97 9,95 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 5,68

775 Quetiapinum Symquel, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990635382

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,56 8,43 7,47

Schizofrenia; Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,16

776 Quetiapinum Vorta, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) 5909990778072

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
178.3, Leki przeciwpsychotyczne

- kwetiapina do stosowania
doustnego - stałe postacie

farmaceutyczne
5,63 8,50 7,47

Schizofrenia, Choroba
afektywna

dwubiegunowa

Zaburzenia psychiczne
inne niż wymienione w

charakterystyce produktu
leczniczego u chorych z

otępieniem

ryczałt 4,23

777 Quinaprilum Accupro 10, tabl. powl., 10
mg 30 tabl. 5909990707010

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

18,36 20,77 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 20,15

778 Quinaprilum Accupro 20, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990707119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

22,68 26,45 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 23,07

779 Quinaprilum Accupro 40, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. 5909991080129

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

35,64 41,73 14,27
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 35,42

780 Quinaprilum Accupro 5, tabl. powl., 5
mg 30 tabl. 5909990706914

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,80 16,41 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,41

781 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125417

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,34 12,69 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,69

782 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,58 16,72 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,10

783 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909991125615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 19,40 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,02

784 Quinaprilum Aprilgen 10mg, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014439

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,88 13,83 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,21

785 Quinaprilum Aprilgen 20mg, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990014460

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,20 19,52 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,14
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786 Quinaprilum Aprilgen 40mg, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990014507

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,08 33,80 15,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 27,04

787 Quinaprilum Aprilgen 5mg, tabl. powl., 5
mg

30 tabl. (2 blist.po 15
szt.) 5909990014354

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,72 10,97 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,97

788 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
5 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215737

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,72 10,97 1,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 10,97

789 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215805

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

11,88 13,83 3,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,21

790 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215898

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 19,40 7,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,02

791 Quinaprilum Quinapril Teva, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990215980

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

28,08 33,80 15,29
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 27,04

792 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl.
, 10 mg 30 tabl. 5909990571468

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,66 21,64 21,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

793 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl.
, 10 mg 60 tabl. 5909990571475

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

24,84 34,14 34,14
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 25,60

794 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl. ,
5 mg 30 tabl. 5909990571499

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,64 12,28 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 7,21

795 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl. ,
5 mg 60 tabl. 5909990571505

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

13,77 19,61 19,61
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

796 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653355

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,60 5,42 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,27

797 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653362

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,60 10,99 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,25

798 Ramiprilum Apo-Rami, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990653379

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,03 20,73 20,73
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95
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799 Ramiprilum Axtil, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337958

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,36 6,35 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,81

800 Ramiprilum Axtil, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337972

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

8,69 12,33 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 7,26

801 Ramiprilum Axtil, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990337989

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

17,28 23,36 22,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,22

802 Ramiprilum Mitrip, tabl. , 2,5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909991110611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,89 5,85 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,31

803 Ramiprilum Mitrip, tabl. , 5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30
szt.) 5909991110710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,78 11,35 11,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

804 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990661756

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

14,36 20,02 20,02
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

805 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990212170

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,48 8,62 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,08

806 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990212248

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

9,61 13,31 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 8,24

807 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990694631

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,30 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,56

808 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990694655

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 21,86 21,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,40

809 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 10
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990052653

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

20,98 27,33 22,94
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 17,19

810 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 2,5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990644551

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,49 8,63 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,09

811 Ramiprilum Ramicor, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990644575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,88 16,81 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,74

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

812 Ramiprilum Ramistad 10, tabl. , 10 mg 28 tabl. 5909990017461

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

10,80 16,20 16,20
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

813 Ramiprilum Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. 5909990017447

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,24 5,04 5,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

814 Ramiprilum Ramistad 5, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990017454

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

6,48 9,80 9,80
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 5,97

815 Ramiprilum Ramve 10 mg, kaps. twarde,
10 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047987

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

15,34 21,05 21,05
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 11,95

816 Ramiprilum Ramve 2,5 mg, kaps.
twarde, 2,5 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047949

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

3,46 5,28 5,28
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,20

817 Ramiprilum Ramve 5 mg, kaps. twarde,
5 mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990047963

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,78 11,18 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,44

818 Ramiprilum Tritace 10, tabl. , 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990916016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

19,76 25,78 21,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 16,32

819 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990478217

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

12,85 15,33 5,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 13,18

820 Ramiprilum Tritace 5, tabl. , 5 mg 28 tabl. 5909990478316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,52 20,54 10,71
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 15,80

821 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610532

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

16,09 22,09 22,09
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 12,80

822 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610440

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

4,00 5,97 5,74
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 3,43

823 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990610495

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
44.0, Inhibitory konwertazy

angiotensyny - produkty
jednoskładnikowe i złożone

7,88 11,47 11,47
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

ryczałt 6,40

824 Ranitidinum Ranigast, tabl. powl., 150
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990206728

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
1.0, Leki blokujące receptory
histaminowe H2 - stosowane

doustnie
8,18 11,87 11,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Zapalenie błony śluzowej
żołądka u dzieci do 18

roku życia
ryczałt 3,20
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825 Risedronatum natricum Risendros 35, tabl. powl.,
35 mg 4 tabl. 5909990082599

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
147.0, Leki stosowane w

chorobach kości - bisfosfoniany
doustne - kwas alendronowy i

ryzendronowy
14,68 19,29 13,98 Osteoporoza Profilaktyka osteoporozy

posterydowej 30% 9,50

826 Rivastigminum Exelon, kaps., 1,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781119

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

114,66 124,42 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 120,71

827 Rivastigminum Exelon, kaps., 3 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781218

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 130,63 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 123,22

828 Rivastigminum Exelon, kaps., 3 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781225

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 261,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 246,64

829 Rivastigminum Exelon, kaps., 4,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781317

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 131,63 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 120,51

830 Rivastigminum Exelon, kaps., 4,5 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 262,90 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 240,65

831 Rivastigminum Exelon, kaps., 6 mg 28 kaps. (blist.) 5909990781416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

119,19 132,49 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 117,66

832 Rivastigminum Exelon, kaps., 6 mg 56 kaps. (blist.) 5909990781423

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

239,72 264,20 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 234,54

833 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
1,5 mg 28 kaps. 5909990700646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,81 34,70 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,99

834 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

1,5 mg
28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990700660

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

30,81 34,70 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,99

835 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3
mg 28 kaps. 5909990700684

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

39,41 45,28 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 37,87

836 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 3
mg

28 tabl. 5909990700691

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

35,67 41,27 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 33,86

837 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 3
mg 56 kaps. 5909990700707

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

80,90 91,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 76,70
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838 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
4,5 mg 28 kaps. 5909990700738

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

44,67 51,90 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 40,78

839 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające
rozpadowi w jamie ustnej,

4,5 mg
28 tabl. 5909990700745

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

40,93 47,91 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 36,79

840 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde,
4,5 mg 56 kaps. 5909990700752

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,25 105,11 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 82,86

841 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6
mg 28 kaps. 5909990700790

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

842 Rivastigminum
Nimvastid, tabl. ulegające

rozpadowi w jamie ustnej, 6
mg

28 tabl. 5909990700806

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

843 Rivastigminum Nimvastid, kaps. twarde, 6
mg 56 kaps. 5909990700844

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

103,84 118,81 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 89,15

844 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5
mg 28 kaps. 5909990782048

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,58 14,12 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,41

845 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 1,5
mg 56 kaps. 5909990782055

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,16 27,88 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,47

846 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990782079

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,16 27,88 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,47

847 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990782086

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

848 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. 5909990782147

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,74 41,27 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,15

849 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990782154

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,48 80,74 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,49

850 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990782178

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70
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851 Rivastigminum Ristidic, kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990782185

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,64 106,82 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,16

852 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990816255

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,31 54,52 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,69

853 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. 5909990816262

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,73 41,26 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,14

854 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990816279

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,47 80,72 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,47

855 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990816286

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,32 54,53 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,70

856 Rivastigminum Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990816293

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,62 106,80 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,14

857 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990778898

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,56 14,10 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,39

858 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990778935

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,13 27,86 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,45

859 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990778942

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

860 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990778966

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,71 41,24 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,12

861 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990778973

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,42 80,68 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,43

862 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990778997

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

863 Rivastigminum Rivastigmin Orion, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990779000

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,53 106,71 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,05
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864 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990768202

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

18,63 21,66 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 17,95

865 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990768264

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 40,08 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 32,67

866 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990768288

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 50,23

867 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990768301

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

42,12 49,17 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,05

868 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990768332

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

84,24 96,54 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 74,29

869 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990768363

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

56,16 65,06 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 50,23

870 Rivastigminum Rivastigmin STADA, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990768370

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

112,32 127,88 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 98,22

871 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990886258

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,56 14,10 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,39

872 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990886296

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,11 27,83 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,42

873 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990886302

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,33 54,54 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,71

874 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990886364

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,67 41,20 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,08

875 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990886371

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,34 80,58 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,33

876 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990886401

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,22 54,43 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,60
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877 Rivastigminum Rivastigmine Actavis, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990886425

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

95,80 110,21 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 80,55

878 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 1,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803156

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,51 14,06 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,35

879 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 3 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803545

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

22,68 27,37 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 19,96

880 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 3 mg 56 kaps. (blist.) 5909990803569

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

881 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 4,5 mg 28 kaps. (blist.) 5909990803781

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 41,08 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 29,96

882 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 4,5 mg 56 kaps. (blist.) 5909990803804

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,12 80,36 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,11

883 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 6 mg 28 kaps. (blist.) 5909990804085

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

884 Rivastigminum Rivastigmine Mylan, kaps.
twarde, 6 mg 56 kaps. (blist.) 5909990804108

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

91,80 105,93 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 76,27

885 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 1,5 mg 28 kaps. 5909990866250

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

18,63 21,66 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 17,95

886 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 3 mg 28 kaps. 5909990866304

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

32,23 37,60 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,19

887 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 3 mg 56 kaps. 5909990866366

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

65,67 75,23 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 60,40

888 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 4,5 mg 28 kaps. 5909990866397

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

36,44 43,09 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 31,97

889 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 4,5 mg 56 kaps. 5909990866427

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

71,51 82,92 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 60,67

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

890 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 6 mg 28 kaps. 5909990866458

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

43,74 51,76 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 36,93

891 Rivastigminum Rivastigmine Teva Pharma,
kaps. twarde, 6 mg 56 kaps. 5909990866472

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

86,51 100,27 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 70,61

892 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 1,5
mg 28 kaps. twardych 5909990795307

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

11,57 14,11 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,40

893 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 3
mg 28 kaps. twardych 5909990795376

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

23,13 27,86 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 20,45

894 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 3
mg 56 kaps. 5909990795383

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

895 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 4,5
mg 28 kaps. twardych 5909990795567

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,70 41,23 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 30,11

896 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 4,5
mg 56 kaps. 5909990795574

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,40 80,66 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,41

897 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 6
mg 28 kaps. twardych 5909990795598

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

46,27 54,47 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 39,64

898 Rivastigminum Rivaxon, kaps. twarde, 6
mg 56 kaps. 5909990795604

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

92,53 106,71 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 77,05

899 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 4,5
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860883

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

34,56 41,08 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 29,96

900 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 4,5
mg

56 kaps. (4 blist.po 14
szt.) 5909990860890

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

69,12 80,36 31,78 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 58,11

901 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 6
mg

28 kaps. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860937

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

45,36 53,50 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 38,67

902 Rivastigminum Signelon, kaps. twarde, 6
mg

56 kaps. (4 blist.po 14
szt.) 5909990860944

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

90,72 104,77 42,37 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 75,11
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903 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 1,5
mg 28 tabl. 5909990808199

2012-05-01 –
dla kolumny
12 , 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

14,23 16,96 5,30 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 13,25

904 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 3
mg 28 tabl. 5909990808397

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

14,23 18,33 10,59 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 10,92

905 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 4,5
mg 28 tabl. 5909990808427

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

22,32 27,98 15,89 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 16,86

906 Rivastigminum Symelon, kaps. twarde, 6
mg 28 tabl. 5909990808441

2012-05-01 –
dla kolumny
12, 2012-09-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
186.0, Leki psychoanaleptyczne -
Inhibitory acetylocholinoesterazy

stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera

29,81 36,87 21,19 Choroba Alzheimera Otępienie w przebiegu
choroby Lewy’ego 30% 22,04

907 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2
mg/5ml 100 ml 5909990317516

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

197.2, Doustne leki beta-2-
mimetyczne o krótkim działaniu,
przeznaczone do stosowania w

leczeniu chorób układu
oddechowego

3,00 4,49 4,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 3,20

908 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990673742

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,94 13,88 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,54

909 Simvastatinum Angiolip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. 5909990673759

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,76 26,29 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,62

910 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl.,
10 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618279

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,01 9,46 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,99

911 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618286

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,80 16,06 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,13

912 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990618293

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,36 29,35 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,49

913 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990023608

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,32 10,73 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,57

914 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990023646

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,85 21,27 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,93

915 Simvastatinum Egilipid, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990023653

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,81 39,20 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,53
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916 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990649532

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

6,86 10,59 10,59
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,18

917 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990649655

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

14,25 20,41 20,41
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,12

918 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,23 13,85 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,69

919 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860319

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,74 21,15 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,81

920 Simvastatinum Simgal, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990860418

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

30,78 38,09 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 21,42

921 Simvastatinum Simratio 10 , tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019723

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

10,77 13,35 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,19

922 Simvastatinum Simratio 20 , tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

16,20 20,58 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,24

923 Simvastatinum Simratio 40 , tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991019945

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,32 38,67 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,00

924 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940110

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

925 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940219

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,55 19,89 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,55

926 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990940318

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

27,00 34,05 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 17,38

927 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941025

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,40 7,61 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,45

928 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,18 13,06 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,72
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929 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 40
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990941223

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 23,65 23,65
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,10

930 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 10
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990336623

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,40 9,88 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,41

931 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 20
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990336630

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,39 17,77 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,84

932 Simvastatinum Simvacor, tabl. powl., 40
mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990675227

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

20,52 27,38 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

933 Simvastatinum Simvagamma 10, tabl.
powl., 10 mg 30 tabl. 5909991146016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

4,10 6,35 6,35
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,91

934 Simvastatinum Simvagamma 20, tabl.
powl., 20 mg 30 tabl. 5909991146115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,10 12,11 12,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,63

935 Simvastatinum Simvagamma 40, tabl.
powl., 40 mg 30 tabl. 5909991146214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 24,49 24,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

936 Simvastatinum Simvagen 10, tabl. powl.,
10 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743575

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

3,63 5,70 5,70
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,71

937 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl.,
20 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990037940

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,23 13,32 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,39

938 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl.,
20 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743650

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,24 11,00 11,00
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,30

939 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl.,
40 mg

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990037964

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,93 26,75 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,89

940 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl.,
40 mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743667

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 21,34 21,34
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,40

941 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl.
powl., 0,01 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623273

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

8,10 10,63 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,16
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942 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl.
powl., 0,02 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623297

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 21,93 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,00

943 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl.
powl., 0,04 g

30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623334

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

25,92 33,15 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,29

944 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623082

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,40 7,74 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,27

945 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623105

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,83 13,96 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,03

946 Simvastatinum Simvalip, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990623136

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,82 24,49 24,49
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,35

947 Simvastatinum Simvastatin 20, tabl. powl.,
20 mg 28 tabl. 5909990037698

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

6,91 10,63 10,63
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,19

948 Simvastatinum Simvastatin 20, tabl. powl.,
20 mg 30 tabl. 5909990037704

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

7,88 11,87 11,87
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,56

949 Simvastatinum Simvastatin 40, tabl. powl.,
40 mg 30 tabl. 5909990037582

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,66 22,18 22,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,65

950 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990927616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

13,50 16,28 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,12

951 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990927715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

17,28 21,73 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 13,39

952 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990927838

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,32 38,67 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,00

953 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990436316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

954 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990436415

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 19,42 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,08
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955 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. 5909990914012

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,72 12,23 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,07

956 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. 5909990914111

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

15,12 19,42 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 11,08

957 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990982714

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

22,46 29,19 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 12,52

958 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073114

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 8,19 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,03

959 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909991073213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

12,10 16,19 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,85

960 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990055722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,34 15,37 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,03

961 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

5,94 8,32 6,38
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,85

962 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

11,77 16,03 12,76
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,10

963 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990935314

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,44 26,22 25,52
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 8,36

964 Simvastatinum Zifam 10, tabl. powl., 10
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736621

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

4,80 6,97 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 2,81

965 Simvastatinum Zifam 20, tabl. powl., 20
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736638

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

9,54 13,45 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,11

966 Simvastatinum Zifam 40, tabl. powl., 40
mg 28 tabl. (pojem.) 5909990736645

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,38 25,90 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 9,23

967 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990365913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,53 22,73 5,95
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 18,57
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968 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990366026

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

19,53 24,14 11,91
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 15,80

969 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990769124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

31,86 39,24 23,82
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 22,57

970 Simvastatinum Zocor 80, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990846627

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
46.0, Leki wpływajace na

gospodarkę lipidową - inhibitory
reduktazy HMG-CoA

71,38 84,36 47,64
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Wtórna
hipercholesterolemia u
dzieci do 18 roku życia

30% 51,01

971 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny
, 1 mg/ml 60 ml (but.+30 strzyk.) 5909990893645

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - sirolimus
986,50 1 094,05 1 090,50

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 6,75

972 Sirolimusum Rapamune, tabl. powl., 1
mg 30 tabl. 5909990985210

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
135.1, Leki

przeciwnowotworowe i
immunomodulujace - leki

immunosupresyjne - sirolimus
485,76 545,25 545,25

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego

bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek

ryczałt 3,20

973 Sotalolum Biosotal 160, tabl. , 160 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990365814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
13,91 17,72 10,90

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,09

974 Sotalolum Biosotal 40, tabl. , 40 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990365715

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,58 9,67 5,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,86

975 Sotalolum Biosotal 80, tabl. , 80 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990365616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,27 9,33 5,45

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 5,52

976 Sotalolum SotaHEXAL 160, tabl. , 160
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990309115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
12,96 15,92 7,26

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,84

977 Sotalolum SotaHEXAL 40, tabl. , 40
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991014711

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
2,43 3,12 1,82

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 1,85

978 Sotalolum SotaHEXAL 80, tabl. , 80
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990309016

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
39.0, Leki beta-adrenolityczne -
nieselektywne - do stosowania

doustnego
7,02 8,54 3,63

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie komorowych i
nadkomorowych

zaburzeń rytmu serca - u
dzieci do 18 roku życia

30% 6,00

979 Spironolactonum Spironol, tabl. , 25 mg 20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990110216

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 4,81 6,21 3,56

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 3,72
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980 Spironolactonum Spironol, tabl. , 25 mg 100 tabl. 5909990110223

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 17,82 23,23 17,81

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 10,76

981 Spironolactonum Spironol, tabl. , 100 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990673124

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 9,93 14,25 14,25

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,28

982 Spironolactonum Verospiron, tabl. , 25 mg 20 tabl. 5909990117215

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 5,89 7,36 3,56

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 4,87

983 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde,
50 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990488414

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 10,90 14,56 10,69

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,08

984 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde,
100 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990488513

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 38.0, Antagoniści aldosteronu -
spironolakton 16,38 22,22 21,38

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
niewydolność serca,
leczenie objawowe

niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia

30% 7,25

985 Sucralfatum Ulgastran, zawiesina
doustna, 1 g/5ml 250 ml 5909990164615

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.2, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
płynne postacie farmaceutyczne

10,89 15,48 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 7,74

986 Sucralfatum Ulgastran, tabl. , 1 g 50 tabl. 5909990223619

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.1, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
stałe postacie farmaceutyczne

10,89 15,48 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 7,74

987 Sucralfatum Venter, tabl. powl., 1 g 50 tabl. 5909990242818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
3.1, Leki działające ochronnie na

śluzówkę żołądka - sukralfat -
stałe postacie farmaceutyczne

15,57 20,50 15,48
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy u

dzieci
50% 12,76

988 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Bactrim, syrop, 200+ 40
g/5ml 100 ml 5909990312610

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
9,80 13,85 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,39

989 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Bactrim, zawiesina doustna,
(0,2 g+0,04 g)/5 ml ml 100 ml 5909997198927

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
9,72 13,77 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 7,31
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990 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol, zawiesina doustna,
200+40 g/5ml 100 ml 5909990117819

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.2, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

płynne
8,93 12,93 12,93

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 6,47

991 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 120, tabl. , 100+20
mg 20 tabl. (blist.) 5909990117529

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
8,64 10,86 5,23

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 8,25

992 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 480, tabl. , 400+80
mg 20 tabl. 5909990117611

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
15,12 20,91 20,91

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 10,46

993 Sulfamethoxazolum +
Trimethoprimum

Biseptol 960, tabl. ,
800+160 mg 10 tabl. (blist.) 5909990117710

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
100.1, Sulfametoksazol w

połączeniu z trimetoprymem do
stosowania doustnego - postacie

stałe
15,12 20,91 20,91

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Leczenie zapobiegawcze
u pacjentów po

autologicznym lub
allogenicznym

przeszczepie szpiku;
Leczenie profilaktyczne

u pacjentów z
zaburzeniami odporności

lub chorobami
rozrostowymi układu

krwiotwórczego

50% 10,46

994 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 50 tabl. 5909990864416

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
25,92 34,14 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 6,43

995 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel.,
500 mg 100 tabl. 5909990864423

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
49,68 62,87 61,81

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 4,26

996 Sulfasalazinum Salazopyrin EN , tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909997012001

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
44,82 57,67 57,67

Choroba Leśniowskiego-
Crohna; Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,20

997 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 50 tabl. 5909990283316

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
27,15 35,46 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 7,75
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998 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl.
dojel., 500 mg 100 tabl. 5909990283323

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
48,69 61,81 61,81

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,20

999 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl.
powl., 500 mg 50 tabl. 5909990283217

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
12.1, Leki przeciwzapalne

działajace na jelita - mesalazyna i
sulfasalazyna - produkty do

stosowania doustnego
23,05 31,06 30,91

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, Wrzodziejące

zapalenie jelita grubego

1. Choroby
autoimmunizacyjne; 2.

Choroba Leśniowskiego-
Crohna, wrzodziejące

zapalenie jelita grubego -
u dzieci

ryczałt 3,35

1000 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 0,5 mg

30 kaps. 5909990051052

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

100,20 119,53 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 36,35

1001 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 1 mg

30 kaps. 5909990051076

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1002 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 5 mg

30 kaps. 5909990051137

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

995,16 1 096,87 863,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 236,32

1003 Tacrolimusum
Advagraf, kaps. o

przedłużonym uwalnianiu,
twarde, 3 mg

30 kaps. 5909990699957

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

592,73 658,45 518,25
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 143,40

1004 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5
mg 30 kaps. 5909990783489

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

74,41 91,94 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 8,76
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1005 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5
mg 30 kaps. 5909990783533

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

729,00 812,08 812,08
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1006 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1
mg 30 kaps. 5909990783571

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

140,40 166,55 166,55
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1007 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990447213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1008 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990447312

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

743,64 827,74 827,74
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1009 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909991148713

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

74,41 91,94 86,38
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 8,76

1010 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 kaps. 5909990821006

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

66,96 83,97 83,97
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20
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1011 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 kaps. 5909990821228

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

146,20 172,75 172,75
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1012 Tacrolimusum Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 kaps. 5909990821280

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

669,60 748,53 748,53
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1013 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 0,5
mg 30 kaps. 5909990881352

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

68,85 85,99 85,99
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1014 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 1
mg 30 kaps. 5909990881406

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

140,40 166,55 166,55
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1015 Tacrolimusum Tacrolimus Intas, kaps., 1
mg 90 kaps. 5909990881475

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

421,20 474,92 474,92
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1016 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde,
0,5 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836857

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

59,40 75,88 75,88
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20
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1017 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 1
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836888

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

112,32 136,50 136,50
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1018 Tacrolimusum Taliximun, kaps. twarde, 5
mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990836949

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-
01/2012-07-

01/2012-09-01
– dla kolumny

13

2 lata

139.0, Leki
przeciwnowotworowe i

immunomodulujace - leki
immunosupresyjne - inhibitory

kalcyneuryny - takrolimus

540,00 609,85 609,85
Stan po przeszczepie

narządu unaczynionego
bądź szpiku

Stan po przeszczepie
narządu unaczynionego
bądź szpiku - u dzieci do
18 roku życia; Stan po

przeszczepie kończyny,
rogówki, tkanek lub

komórek; Miastenia i
zespoły miasteniczne,

neuropatie zapalne,
miopatie zapalne

ryczałt 3,20

1019 Telmisartanum Micardis, tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990440726

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
40,48 47,35 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 36,24

1020 Telmisartanum Micardis, tabl. , 80 mg 14 tabl. 5909990440818

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
26,18 32,06 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 20,95

1021 Telmisartanum Micardis, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990440825

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
54,02 64,12 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 41,90

1022 Telmisartanum Pritor, tabl. , 40 mg 28 tabl. 5909990463428

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,43 54,79 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 43,68

1023 Telmisartanum Pritor, tabl. , 80 mg 14 tabl. 5909990463510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
32,70 39,03 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 27,92

1024 Telmisartanum Pritor, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990463527

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
56,16 66,40 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 44,18

1025 Theophyllinum
Euphyllin CR retard, tabl. o
przedłużonym uwalnianiu,

250 mg
30 tabl. (3 blist.po 10

szt.) 5909990665419

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

5,94 8,12 5,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 5,34

1026 Theophyllinum
Euphyllin Long, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 200 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990450114

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

7,02 8,92 4,78
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 7,34

1027 Theophyllinum
Euphyllin Long, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 300 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990450213

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

9,18 11,90 7,18
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 7,92
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1028 Theophyllinum
Theospirex retard, tabl.
powl. o przedłużonym
uwalnianiu, 300 mg

50 tabl. 5909990261215

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

8,23 11,96 11,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 4,00

1029 Theophyllinum
Theospirex retard, tabl.
powl. o przedłużonym
uwalnianiu, 150 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990803910

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

6,31 8,51 5,98
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 5,73

1030 Theophyllinum
Theovent 300, tabl. o

przedłużonym uwalnianiu,
300 mg

50 tabl. (5 blist.po 10
szt.) 5909990149926

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata

203.0, Inne leki doustne
stosowane w obturacyjnych

chorobach dróg oddechowych -
teofilina - postacie o

przedłużonym uwalnianiu

8,51 12,26 11,96
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

Bradykardia u dzieci do
18 roku życia ryczałt 4,30

1031 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 tabl. 5909990058822

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
79,03 97,29 97,29 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

1032 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 tabl. 5909990058839

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
163,57 191,75 191,75 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

1033 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 tabl. 5909990058846

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
162.3, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
tiagabina - stałe postacie

farmaceutyczne
248,35 284,58 284,58 Padaczka oporna na

leczenie
Lekooporne napady

padaczkowe - do 12 roku
życia

ryczałt 3,20

1034 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 60 tabl. (3 blist.po 20
szt.) 5909990334971

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 31,32 41,04 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 12,31

1035 Ticlopidinum Aclotin, tabl. powl., 0,25 g 20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990667116

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 16,20 21,07 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,49

1036 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl.,
250 mg 60 tabl. (but.) 5909990646616

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 27,27 36,71 36,71

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,01

1037 Ticlopidinum Apo-Clodin, tabl. powl.,
250 mg 30 tabl. (but.) 5909990938315

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 18,76 24,92 20,52

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 10,56

1038 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990044986

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 29,70 39,31 39,31

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,79

1039 Ticlopidinum Iclopid, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909991029333

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 11,45 15,98 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 6,40

1040 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250
mg

60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990694846

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 32,18 41,96 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 13,23
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1041 Ticlopidinum Ifapidin, tabl. powl., 250
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990694853

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 16,63 21,52 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 11,94

1042 Ticlopidinum Ticlo, tabl. powl., 250 mg 20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990450510

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 17,82 22,81 13,68

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 13,23

1043 Ticlopidinum Ticlo, tabl. powl., 250 mg 60 tabl. (6 blist.po 10
szt.) 5909990450534

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-07-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 23.2, Doustne leki
przeciwpłytkowe - tyklopidyna 37,80 47,97 41,04

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Profilaktyka zakrzepicy
w przebiegu chorób

mieloproliferacyjnych
30% 19,24

1044 Tizanidinum
Sirdalud MR, kaps. o

zmodyfikowanym
uwalnianiu, twarde, 6 mg

30 kaps. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671410

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
144.0, Leki działajace

rozkurczowo na mięśnie
szkieletowe - tizanidyna

44,24 55,16 44,58 Stwardnienie rozsiane

Stany spastyczności
związane z chorobami
demielinizacyjnymi i

neurozwyrodnieniowymi
u dzieci

30% 23,95

1045 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 25
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990017652

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

1046 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990017669

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1047 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 100
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990017676

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1048 Topiramatum Epiramat, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990017751

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1049 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. 5909990649556

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,68 15,03 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,86

1050 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990649570

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

19,70 26,74 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1051 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. 5909990649594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

30,46 41,31 41,31 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1052 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. 5909990649617

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,99 77,98 77,98 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1053 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644117

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,56 15,97 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,80

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1054 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644148

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

20,52 27,62 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,08

1055 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644155

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

41,47 53,08 53,08 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1056 Topiramatum Erudan, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990644162

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

81,65 100,09 100,09 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1057 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. 5909990061464

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

83,16 101,70 101,70 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1058 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. 5909990061471

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

22,68 29,93 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 6,39

1059 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 tabl. 5909990061488

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,34 15,74 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,57

1060 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990061495

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

44,28 56,10 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,82

1061 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 1 but. po 60szt. 5909990715084

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

16,20 23,22 23,22 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1062 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 1 but. po 60szt. 5909990715145

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

30,24 41,37 41,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1063 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 1 but. po 60szt. 5909990715169

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

56,70 73,69 73,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1064 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl.,
200  mg 28 tabl. 5909990644056

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1065 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl.,
100 mg 28 tabl. 5909990644070

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1066 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990644094

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20
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1067 Topiramatum Symtopiram, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. 5909990644124

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

1068 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25
mg 28 tabl. (but.) 5909990758814

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,72 16,15 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,98

1069 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. (but.) 5909990758913

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

23,44 30,74 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,20

1070 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. (but.) 5909990759019

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

46,87 58,87 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 8,59

1071 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (but.) 5909990759118

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

93,64 112,91 106,96 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 9,15

1072 Topiramatum Topamax, kaps., 15 mg 60 kaps. (poj.) 5909990861514

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

15,67 20,98 17,19 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 6,99

1073 Topiramatum Topamax, kaps., 25 mg 60 kaps. (poj.) 5909990861613

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

26,13 33,85 28,65 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 8,40

1074 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 25
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743377

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

10,63 14,98 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,81

1075 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 50
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743384

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

18,14 25,07 25,07 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1076 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 100
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743391

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

32,26 43,23 43,23 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1077 Topiramatum Topigen, tabl. powl., 200
miligram

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990743407

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

60,45 77,40 77,40 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1078 Topiramatum TopiLEK 100, tabl. powl.,
0,1 g 28 tabl. (but.) 5909990740802

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,45 36,45 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1079 Topiramatum TopiLEK 200, tabl. powl.,
0,2 g 28 tabl. (but.) 5909990740819

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,19 68,19 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20
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1080 Topiramatum TopiLEK 25, tabl. powl.,
0,025 g 28 tabl. (but.) 5909990740789

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

6,48 10,54 10,54 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1081 Topiramatum TopiLEK 50, tabl. powl.,
0,05 g 28 tabl. (but.) 5909990740796

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,53 19,53 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1082 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 25
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990676545

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,85 17,36 13,37 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,19

1083 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 50
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990676552

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

23,54 30,85 26,74 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 7,31

1084 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 100
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990676569

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

43,18 54,92 53,48 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,64

1085 Topiramatum Topimatil, tabl. powl., 200
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990676576

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

80,46 98,80 98,80 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1086 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 25 mg 60 tabl. 5909990744978

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,76 19,76 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1087 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 50 mg 60 tabl. 5909990744985

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,75 36,75 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1088 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 100
mg 60 tabl. 5909990744992

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,49 68,49 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1089 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 200
mg 60 tabl. 5909990745005

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

103,68 127,95 127,95 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 4,27

1090 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 200
mg 30 tabl. 5909990763344

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

51,84 68,49 68,49 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1091 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 50 mg 30 tabl. 5909990763351

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

12,96 19,76 19,76 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1092 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 100
mg 30 tabl. 5909990763368

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

25,92 36,75 36,75 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20
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1093 Topiramatum Topiran, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990763375

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

6,48 10,69 10,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1094 Topiramatum Toramat, tabl. , 25 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671472

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

11,88 16,47 14,33 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 5,34

1095 Topiramatum Toramat, tabl. , 50 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671489

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

19,44 26,69 26,69 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1096 Topiramatum Toramat, tabl. , 100 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671496

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

34,56 46,00 46,00 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1097 Topiramatum Toramat, tabl. , 200 mg 30 tabl. (3 blist.po 10
szt.) 5909990671502

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
164.0, Leki przeciwpadaczkowe

do stosowania doustnego -
topiramat

64,80 82,35 82,35 Padaczka oporna na
leczenie

Lekooporne napady
padaczkowe - do 12 roku

życia
ryczałt 3,20

1098 Torasemidum Trifas 10, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990471324

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 18,47 20,47 2,46

Udokumentowana
niewydolność serca w
klasach NYHA III –

NYHA IV po
udokumentowanym

niepowodzeniu leczenia
furosemidem

Udokumentowana
niewydolność serca w
klasach NYHA III –

NYHA IV po
udokumentowanym

niepowodzeniu leczenia
furosemidem u dzieci
poniżej 12 roku życia

30% 18,75

1099 Valganciclovirum Valcyte, tabl. powl., 450 mg 60 tabl. (but.) 5909990727407

2012-01-
01/2012-05-01
– dla kolumny
12, 2012-03-

01/2012-07-01
– dla kolumny

13

2 lata
116.0, Leki przeciwwirusowe -
walgancyklowir - postacie do

stosowania doustnego
5 562,00 6 054,23 6 054,23

Zakażenie wirusem
cytomegalii u pacjentów

poddawanych
przeszczepom narządów

miąższowych -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 110 dni

po przeszczepie,
Zakażenie wirusem

cytomegalii u pacjentów
poddawanych

przeszczepom nerek -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 200 dni

po przeszczepie

Zapobieganie i leczenie
zakażenia wirusem

cytomegalii po
transplantacji narządów i
szpiku - u dzieci w wieku

do 18 roku życia;
Zakażenie wirusem

cytomegalii u pacjentów
poddawanych

przeszczepom kończyny,
rogówki, szpiku, tkanek

lub komórek -
profilaktyka po

zakończeniu
hospitalizacji związanej z
transplantacją do 110 dni

po przeszczepie

ryczałt 3,20

1100 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 0,08 g 28 tabl. 5909990830961

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,58 16,43 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,32

1101 Valsartanum Axudan, tabl. powl., 0,16 g 28 tabl. 5909990831067

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

1102 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990751594

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,64

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1103 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990751877

2012-01-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,50 31,47 31,47

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,44

1104 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. 5909990929115

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
43,20 50,27 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 39,16

1105 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. 5909990929214

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
46,44 56,00 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 33,78

1106 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 14 tabl. 5909990929238

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 29,47 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,36

1107 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726776

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
13,82 18,83 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 7,72

1108 Valsartanum Nortivan, tabl. powl., 160
mg

28 tabl. (2 blist.po 14
szt.) 5909990726844

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
26,46 34,62 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 12,40

1109 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990681877

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
14,82 19,91 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,80

1110 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990682065

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
30,15 38,57 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 16,35

1111 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl.,
160 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074969

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

1112 Valsartanum Valsacor 160, tabl. powl.,
160 mg 60 tabl. 5909990818983

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
47,52 60,79 60,79

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 18,24

1113 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990074945

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
17,28 22,53 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 11,42

1114 Valsartanum Valsacor 80, tabl. powl., 80
mg 60 tabl. 5909990818853

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
25,16 33,51 33,51

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 10,05

1115 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde, 80
mg 28 kaps. 5909990856954

2012-03-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
10,80 15,60 15,60

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 4,68
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1116 Valsartanum Valsargen, kaps. twarde,
160 mg 28 kaps. 5909990857081

2012-03-01 –
dla kolumny
12 , 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
21,60 29,43 29,43

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 8,83

1117 Valsartanum Valzek, tabl. , 80 mg 28 tabl. 5909990681761

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
11,88 16,75 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 5,64

1118 Valsartanum Valzek, tabl. , 160 mg 28 tabl. 5909990681785

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
23,76 31,74 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 9,52

1119 Valsartanum Zelvartan, tabl. powl., 80
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990688531

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
27,76 33,74 15,87

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 22,63

1120 Valsartanum Zelvartan, tabl. powl., 160
mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990688722

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-03-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
45.0, Anatagoniści angiotensyny
II - produkty jednoskładnikowe i

złożone
28,84 37,17 31,74

We wszystkich
zarejestrowanych

wskazaniach na dzień
wydania decyzji

Nadciśnienie tętnicze,
przewlekła choroba

nerek, leczenie
renoprotekcyjne - u

dzieci do 18 roku życia

30% 14,95

1121 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl.,
120 mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990045419

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 3,11 3,11
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 3,11

1122 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40
mg

20 tabl. (1 blist.po 20
szt.) 5909990045211

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 2,52 1,04
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 2,52

1123 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80
mg

20 tabl. (2 blist.po 10
szt.) 5909990045310

2012-01-01 –
dla kolumny
12, 2012-05-

01 – dla
kolumny 13

2 lata
42.0, Antagoniści wapnia -

pochidne fenyloalkiloaminy -
werapamil

2,08 2,82 2,07
We wszystkich

zarejestrowanych
wskazaniach na dzień

wydania decyzji

W leczeniu
pierwszoliniowym
objawu Raynauda

związanego z twardziną
układową (Systemic
Sclerosis - Related

Raynaud's Phenomenon)

ryczałt 2,82

        



A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub
we wskazaniu określonym stanem klinicznym 

lp. Substancja czynna Nazwa, postać i dawka
środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia
żywieniowego

Zawartość opakowania Kod EAN lub
inny kod

odpowiadający
kodowi EAN

Termin
wejścia w

życie decyzji

Okres
obowią-
zywania
decyzji

Grupa limitowa Urzędowa
cena zbytu

Cena
detaliczna

Wysokość
limitu

finanso-
wania

Zakres wskazań objętych
refundacją

Zakres wskazań
pozarejestracyjnych
objętych refundacją

Poziom
odpłatności

Wysokość
dopłaty

świadczenio
-biorcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Bebilon pepti 1, proszek do
sporządzania roztworu

doustnego, 2025 kJ/100 g
450 g 5909990734511,

8718117600601 2012-01-01 2 lata
217.8, Diety eliminacyjne

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

17,16 22,21 15,09

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 11,65

2 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Bebilon pepti 2, proszek do
sporządzania roztworu

doustnego,
450 g 5909990823710,

8718117600618 2012-01-01 2 lata
217.8, Diety eliminacyjne

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

17,16 23,53 23,53

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 7,06

3 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Bebilon sojowy 2, proszek
do sporządzania roztworu
doustnego, 2065 kJ/100 g

400 g 5909990400713,
8718117600632 2012-01-01 2 lata

217.2, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze następne

stosowane powyżej 6 miesiąca
życia

10,48 14,95 14,95

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 4,49

4 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza Humana SL, proszek, 650 g 5909990319718,

4031244774132 2012-01-01 2 lata
217.1, Diety eliminacyjne

mlekozastępcze początkowe
przeznaczone dla niemowląt od

urodzenia
18,01 24,62 24,62

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 7,39

5 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza Isomil, proszek, 400 g (puszka) 5909990660414 2012-01-01 2 lata

217.1, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze początkowe

przeznaczone dla niemowląt od
urodzenia

10,09 13,89 11,04

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 6,16

6 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza Isomil 2, proszek, 400 g (puszka) 5909990836413 2012-01-01 2 lata

217.2, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze następne

stosowane powyżej 6 miesiąca
życia

11,42 15,09 10,54

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 7,71

7 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutramigen 1, proszek do
sporządzania roztworu, 425 g

5909990335046,
87-12045-02729-

5
2012-03-01 2 lata

217.6, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze - hydrolizaty

kazeiny
29,70 38,18 31,86

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

ryczałt 9,52

8 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutramigen 1 LGG,
proszek do sporządzania

roztworu,
400 g 5909990586851,

8712045027530 2012-07-01 2 lata
217.8, Diety eliminacyjne

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

48,28 55,60 15,62

Alergia na białko mleka
krowiego, objawy
związane z alergią

pokarmową związane z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
nietolerancja laktozy

związana z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
wtórna nietolerancja
sacharozy związana z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
inne alergie związane z

nadwrażliwością na
białka mleka krowiego,
alergia na białko sojowe

z nadwrażliwością na
białka mleka krowiego

30% 44,67
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9 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutramigen 2, proszek do
sporządzania roztworu, 425 g

5909990224586,
87-12045-02730-

1
2012-03-01 2 lata

217.6, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze - hydrolizaty

kazeiny
29,70 39,05 39,05

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

ryczałt 3,20

10 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutramigen 2 LGG,
proszek do sporządzania

roztworu,
400 g 5909990586837,

8712045027547 2012-07-01 2 lata
217.8, Diety eliminacyjne

mlekozastępcze - hydrolizaty
białek mleka

48,28 57,76 30,76

Alergia na białko mleka
krowiego, objawy
związane z alergią

pokarmową związane z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
nietolerancja laktozy

związana z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
wtórna nietolerancja
sacharozy związana z
nadwrażliwością na

białka mleka krowiego,
inne alergie związane z

nadwrażliwością na
białka mleka krowiego,
alergia na białko sojowe

z nadwrażliwością na
białka mleka krowiego

30% 36,23

11 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutramigen AA, proszek do
przygotowania roztworu

doustnego, - -
400g

5909990799909,
87-12045-02755-

4
2012-07-01 2 lata

217.7, Diety eliminacyjne
mlekozastępcze - mieszanki

elementarne
125,28 149,25 149,25

Stosowanie dietetyczne u
niemowląt od urodzenia i
dzieci z ciężką postacią
alergii na białko mleka

krowiego oraz
nietolerancją różnego
rodzaju żywności, u

których zastosowanie w
postępowaniu
dietetycznym

hydrolizatów o znacznym
stopniu hydrolizy nie

przyniosło efektu, a także
w alergii na białko

sojowe i w przypadkach,
gdy wskazane jest

zastosowanie mieszanki
elementarnej zwyczajnej

ryczałt 3,20

12 Dieta eliminacyjna
mlekozastępcza

Nutrison advanced
Peptisorb Powder, proszek, 4 szt.a 125g (kart.) 5909990661510,

8712400763141 2012-01-01 2 lata 217.3, Dieta peptydowa
kompletna 44,54 56,93 56,93

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 17,08

13 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Easiphen o smaku owoców
leśnych, płyn doustny,

18 poj.a 250 ml (4500
ml)

5909990652129,
5016533625929 2012-01-01 2 lata

216.15, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii z dodatkowymi

składnikami energetycznymi
(tłuszcze i węglowodany),

porcjowana, w płynie -
przeznaczona dla pacjentów

powyżej 8 rż

501,65 562,69 562,69 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

14 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Lophlex o smaku
neutralnym, proszek do
sporządzania zawiesiny

doustnej,
30 sasz.a 27,8g (834g) 5909990635030,

5016533630992 2012-01-01 2 lata
216.14, Diety eliminacyjne w

fenyloketonurii skondensowane,
porcjowane - przeznaczone dla

pacjentów powyżej 8 r.ż.
992,11 1 100,60 1 100,60 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

15 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Lophlex o smaku owoców
leśnych, proszek do

sporządzania zawiesiny
doustnej,

30 sasz.a 27,8g (834g) 5909990635054,
5016533630978 2012-01-01 2 lata

216.14, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii skondensowane,
porcjowane - przeznaczone dla

pacjentów powyżej 8 r.ż.
992,11 1 100,60 1 100,60 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

16 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Lophlex o smaku
pomarańczowym, proszek
do sporządzania zawiesiny

doustnej,
30 sasz.a 27,8g (834g) 5909990635047,

5016533630985 2012-01-01 2 lata
216.14, Diety eliminacyjne w

fenyloketonurii skondensowane,
porcjowane - przeznaczone dla

pacjentów powyżej 8 r.ż.
992,11 1 100,60 1 100,60 Fenyloketonuria ryczałt 3,20
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17 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii milupa pku 1, granulat, 500 g 5909990904112,

5016533644418 2012-01-01 2 lata
216.1, Dieta eliminacyjna w

fenyloketonurii skondensowana -
przeznaczona dla niemowląt

252,93 289,90 289,90 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

18 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii milupa pku 1 mix, granulat, 1 kg 5909990966011,

4008976340270 2012-01-01 2 lata

216.3, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

nieskondensowana, z
długołańcuchowymi kwasami

tłuszczowymi - przeznaczona dla
niemowląt

270,13 308,77 308,77 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

19 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii milupa pku 2 mix, proszek, 400 g 5909991059019,

4008976340287 2012-01-01 2 lata

216.10, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii zawierająca

wszystkie składniki odżywcze,  z
długołańcuchowymi kwasami

tłuszczowymi - przeznaczona dla
dzieci po ukończeniu 1. roku

życia

359,96 407,29 407,29 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

20 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 2 prima,
granulat, 500 g 5909990634705,

5016533644425 2012-01-01 2 lata
216.8, Dieta eliminacyjna w

fenyloketonurii skondensowana -
przeznaczona dla dzieci po
ukończeniu 1. roku życia

376,37 425,28 425,28 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

21 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 2 secunda,
granulat, 500 g 5909990634699,

5016533644432 2012-01-01 2 lata
216.11, Dieta eliminacyjna w

fenyloketonurii, skondensowana
- przeznaczona dla pacjentów

powyżej 8 r.ż.
393,86 444,46 444,46 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

22 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 2 shake choco,
proszek, 20 sasz.a 30g (600g) 5909990639373,

4008976340300 2012-01-01 2 lata

216.12, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii z dodatkowymi

składnikami energetycznymi
(tłuszcze i węglowodany),

porcjowane - przeznaczone dla
pacjentów powyżej 8 r.ż

281,81 321,58 321,58 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

23 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 2 shake
truskawkowo-waniliowy,

proszek,
20 sasz.a 30g (600g) 5909990639366,

4008976340317 2012-01-01 2 lata

216.12, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii z dodatkowymi

składnikami energetycznymi
(tłuszcze i węglowodany),

porcjowane - przeznaczone dla
pacjentów powyżej 8 r.ż

281,81 321,58 321,58 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

24 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii milupa pku 3 , tabl. powl., 600 tabl. 5909990654857,

4008976340331 2012-01-01 2 lata

216.6, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii porcjowane, w
postaci tabletek powlekanych –

przeznaczone dla pacjentów
powyżej 15 r.ż.

501,72 562,77 562,77 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

25 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 3 advanta,
granulat, 500 g 5909990634712,

5016533644449 2012-01-01 2 lata
216.5, Dieta eliminacyjna w

fenyloketonurii, skondensowana
- przeznaczona dla pacjentów

powyżej 15 r.ż.
458,45 515,30 515,30 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

26 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

milupa pku 3 shake
pomarańczowy, proszek, 20 sasz.a 30g (600g) 5909990639274,

4008976340324 2012-01-01 2 lata

216.7, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii zawierająca

dodatkowe składniki
energetyczne (tłuszcze i

węglowodany), porcjowane -
przeznaczona dla pacjentów

powyżej 15 r.ż.

409,46 461,58 461,58 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

27 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Milupa PKU 3 tempora,
proszek do sporządzania
roztworu doustnego, - -

10 saszetek 4008976599661,
4008976340294 2012-07-01 2 lata

216.18, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii przeznaczone do

stosowania u kobiet w okresie
prekoncepcji, podczas ciąży oraz

w okresie laktacji

438,90 493,86 493,86 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

28 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii Minaphlex, proszek, 30 sasz.a 29g (870g) 5909991072216,

5016533640021 2012-01-01 2 lata

216.9, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii

nieskondensowane, porcjowane -
przeznaczone dla dzieci  w wieku

od 1 do 10 r.ż.

432,55 486,90 486,90 Fenyloketonuria ryczałt 3,20
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29 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Minaphlex o smaku
waniliowo-ananasowym,

proszek,
30 sasz.a 29g (870g) 5909991072315,

5016533624878 2012-01-01 2 lata

216.9, Diety eliminacyjne w
fenyloketonurii

nieskondensowane, porcjowane -
przeznaczone dla dzieci  w wieku

od 1 do 10 r.ż.

432,55 486,90 486,90 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

30 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Phenyl-Free 1, proszek do
sporządzania roztworu, 454 g

5909990754465,
03-0087-510213-

8
2012-01-01 2 lata

216.2, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii - przeznaczona
dla niemowląt i małych dzieci

136,31 161,65 161,65 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

31 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Phenyl-Free 2, proszek do
sporządzania roztworu, 454 g

5909990886715,
03-0087-510006-

6
2012-01-01 2 lata

216.13, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii - przeznaczona

dla dzieci i dorosłych
129,14 153,58 153,58 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

32 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

Phenyl-Free 2HP, proszek
do sporządzania roztworu, 454 g

5909990886616,
03-0087-510012-

7
2012-01-01 2 lata

216.16, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii - przeznaczona

dla dzieci i dorosłych, w tym dla
kobiet w ciąży

189,12 219,92 219,92 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

33 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

XP Analog LCP, proszek do
sporządzania roztworu

doustnego,
400 g 5909991022112,

5016533644456 2012-01-01 2 lata

216.4, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

nieskondensowana, z
długołańcuchowymi kwasami
tłuszczowymi i prebiotykami -
przeznaczona dla niemowląt i

jako uzupełnienie diety u dzieci
do 3 rż.

146,52 173,11 173,11 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

34 Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii

XP Maxamum o smaku
pomarańczowym, proszek
do sporządzania zawiesiny

doustnej,
30 sasz.a 50g (1500 g) 5909990642601,

5016533620368 2012-01-01 2 lata

216.17, Dieta eliminacyjna w
fenyloketonurii, porcjowana -
przeznaczona dla pacjentów

powyżej 8 r.ż. w tym dla kobiet
w ciąży

922,52 1 024,28 1 024,28 Fenyloketonuria ryczałt 3,20

35 Dieta eliminacyjna z
MCT

Bebilon pepti MCT,
proszek do sporządzania

roztworu doustnego, 2155
kJ/100 g

450 g 5909990713912,
8718117600625 2012-01-01 2 lata 217.4, Diety eliminacyjne z MCT 26,10 33,59 27,40

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 14,41

36 Dieta eliminacyjna z
MCT Humana z MCT, proszek, 350 g 5909990306718,

4031244774125 2012-01-01 2 lata 217.4, Diety eliminacyjne z MCT 13,80 19,23 19,23

Zespoły wrodzonych
defektów

metabolicznych, alergie
pokarmowe i biegunki

przewlekłe

30% 5,77

37 Dieta eliminacyjna z
MCT Milupa cystilac, proszek, 900 g 5909990223299,

4008976340348 2012-01-01 2 lata 217.5, Dieta stosowana w
mukowiscydozie 128,73 153,13 153,13 Mukowiscydoza ryczałt 3,20

        



A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem
klinicznym 

lp. Rodzaj wyrobu Nazwa, postać i
dawka/rozmiar wyrobu

medycznego

Zawartość opakowania Kod EAN lub
inny kod

odpowiadający
kodowi EAN

Termin
wejścia w

życie decyzji

Okres
obowią-
zywania
decyzji

Grupa limitowa Urzędowa
cena zbytu

Cena
detaliczna

Wysokość
limitu

finanso-
wania

Zakres wskazań objętych
refundacją

Zakres wskazań
pozarejestracyjnych
objętych refundacją

Poziom
odpłatności

Wysokość
dopłaty

świadczenio
-biorcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 - Keto-Diastix, test paskowy, 50 pasków 5016003288302 2012-01-01 2 lata
219.1, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy i ciał
ketonowych w moczu

12,74 17,86 17,86 Cukrzyca 30% 5,36

2 -
strzykawki 0,5 ml, wyrób
medyczny jednorazowego

użytku do iniekcji,
10 szt. 382900932019 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 2,16 3,24 3,24 Cukrzyca 30% 0,97

3 -
strzykawki 0,5 ml, wyrób
medyczny jednorazowego

użytku do iniekcji,
100 szt. 382900932033 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 21,60 29,08 29,08 Cukrzyca 30% 8,72

4 -
strzykawki 1 ml 100U,

wyrób medyczny
jednorazowego użytku do

iniekcji,
10 szt. 382900931012 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 2,16 3,24 3,24 Cukrzyca 30% 0,97

5 -
strzykawki 1 ml 100U,

wyrób medyczny
jednorazowego użytku do

iniekcji,
100 szt. 382900931036 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 21,60 29,08 29,08 Cukrzyca 30% 8,72

6 -
strzykawki 1 ml 40U,

wyrób medyczny
jednorazowego użytku do

iniekcji,
10 szt. 382900911014 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 2,16 3,24 3,24 Cukrzyca 30% 0,97

7 -
strzykawki 1 ml 40U,

wyrób medyczny
jednorazowego użytku do

iniekcji,
100 szt. 382900911038 2012-01-01 2 lata 221.0, Strzykawki insulinowe 21,60 29,08 29,08 Cukrzyca 30% 8,72

8 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek, 5x5

cm2
1 szt. 768455087716 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 2,43 3,42 2,77 Przewlekłe owrzodzenia 30% 1,48

9 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek, 5x5

cm2
1 szt. 768455087716 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 2,43 3,42 2,77 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,65

10 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek,

10x10 cm2
1 szt. 768455087723 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 9,07 12,64 11,09 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,88

11 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek,

10x10 cm2
1 szt. 768455087723 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 9,07 12,64 11,09 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,55

12 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek,

15x15 cm2
1 szt. 768455087730 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 18,90 25,38 24,95 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,92

13 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Aquacel - opatrunek
hydrofiber, opatrunek,

15x15 cm2
1 szt. 768455087730 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 18,90 25,38 24,95 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,43

14 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Kaltostat - opatrunek
alginianowy, opatrunek
alginianowy, sterylny,

7,5x12  cm2
1 szt. 768455054367 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 6,48 9,63 9,63 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,89

15 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Kaltostat - opatrunek
alginianowy, opatrunek
alginianowy, sterylny,

7,5x12  cm2
1 szt. 768455054367 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 6,48 9,63 9,63 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00
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16 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Kaltostat - opatrunek
alginianowy, opatrunek
alginianowy, sterylny,

10x20  cm2
1 szt. 768455054374 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 15,66 21,52 21,52 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,46

17 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Kaltostat - opatrunek
alginianowy, opatrunek
alginianowy, sterylny,

10x20  cm2
1 szt. 768455054374 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 15,66 21,52 21,52 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

18 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Medisorb A, opatrunek
alginianowy, 10x10 cm2 1 szt. 5900516844714 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 7,42 10,88 10,88 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,26

19 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Medisorb A, opatrunek
alginianowy, 10x10 cm2 1 szt. 5900516844714 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 7,42 10,88 10,88 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

20 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 10x20 cm2
1 szt. 4049500217927 2012-07-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 14,80 20,60 20,60 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,18

21 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 10x20 cm2
1 szt. 4049500217927 2012-07-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 14,80 20,60 20,60 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

22 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 10x10 cm2
1 szt. 4049500217958 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 7,61 11,09 11,09 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,33

23 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 10x10 cm2
1 szt. 4049500217958 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 7,61 11,09 11,09 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

24 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 5x5 cm2
1 szt. 4049500217965 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 3,11 4,14 2,77 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,20

25 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Sorbalgon, jałowy
opatrunek z alginianów

wapnia, 5x5 cm2
1 szt. 4049500217965 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 3,11 4,14 2,77 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,37

26 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
10x10cm, opatrunek, 10x10

cm2
1 szt. 4021447013466 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 6,76 10,17 10,17 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,05

27 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
10x10cm, opatrunek, 10x10

cm2
1 szt. 4021447013466 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 6,76 10,17 10,17 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

28 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
10x20cm, opatrunek, 10x20

cm2
1 szt. 4021447013480 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 15,17 20,99 20,99 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,30

29 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
10x20cm, opatrunek, 10x20

cm2
1 szt. 4021447013480 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i

hydrowłókienne 15,17 20,99 20,99 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

30 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2

1 szt. 4021447013442 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i
hydrowłókienne 2,31 3,29 2,77 Przewlekłe owrzodzenia 30% 1,35

31 Emplastri alginatosa et
hydrofibrica

Suprasorb A opatrunek z
alginianu wapnia, sterylny,
5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2

1 szt. 4021447013442 2012-01-01 2 lata 220.1, Opatrunki alginianowe i
hydrowłókienne 2,31 3,29 2,77 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,52

32 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 10x10 cm2

1 szt. 768455095148 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

17,50 23,81 21,70 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,62
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33 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 10x10 cm2

1 szt. 768455095148 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

17,50 23,81 21,70 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,11

34 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 15x15 cm2

1 szt. 768455095155 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

37,66 48,82 48,82 Przewlekłe owrzodzenia 30% 14,65

35 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 15x15 cm2

1 szt. 768455095155 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

37,66 48,82 48,82 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

36 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 20x30 cm2

1 szt. 768455095162 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

102,06 123,07 123,07 Przewlekłe owrzodzenia 30% 36,92

37 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze sebrem, płytki

z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 20x30 cm2

1 szt. 768455095162 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

102,06 123,07 123,07 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

38 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze srebrem,

płytki z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 2x45 cm2

1 szt. 768455106738 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

15,01 20,78 19,53 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,11

39 Emplastri
antimicrobiotica

Aquacel Ag - opatrunek
hydrofiber ze srebrem,

płytki z włókien
karboksymetylocelulozy

sodowej z dodatkiem
srebra, 2x45 cm2

1 szt. 768455106738 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

15,01 20,78 19,53 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,25

40 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 5 x 5
cm

1 szt. 4049500586412 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

4,00 6,07 5,42 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,28

41 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 5 x 5
cm

1 szt. 4049500586412 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

4,00 6,07 5,42 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,65

42 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 10x10
cm2

1 szt. 4049500586429 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

6,91 12,47 12,47 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,74

43 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 10x10
cm2

1 szt. 4049500586429 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

6,91 12,47 12,47 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

44 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 10x20
cm2

1 szt. 4049500586436 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

11,02 19,67 19,67 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,90

45 Emplastri
antimicrobiotica

Atrauman Ag, opatrunek
jałowy z maścią

zawierający srebro, 10x20
cm2

1 szt. 4049500586436 2012-07-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

11,02 19,67 19,67 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00
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46 Emplastri
antimicrobiotica

Biatain Ag, opatrunek
piankowy ze srebrem,

15x15 cm2
1 szt. 5708932481922 2012-01-01 2 lata

220.7, Opatrunki
przeciwbakteryjne zawierajace

jony srebra
34,88 45,85 45,85 Przewlekłe owrzodzenia 30% 13,76

47 Emplastri
antimicrobiotica

Biatain Ag, opatrunek
piankowy ze srebrem,

15x15 cm2
1 szt. 5708932481922 2012-01-01 2 lata

220.7, Opatrunki
przeciwbakteryjne zawierajace

jony srebra
34,88 45,85 45,85 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

48 Emplastri
antimicrobiotica

Suprasorb A+Ag ,opatrunek
alginianowy ze srebrem

jonowym, sterylny,
10x10cm, opatrunek, 10x10

cm2

1 szt. 4021447930350 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

16,71 22,97 21,70 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,78

49 Emplastri
antimicrobiotica

Suprasorb A+Ag ,opatrunek
alginianowy ze srebrem

jonowym, sterylny,
10x10cm, opatrunek, 10x10

cm2

1 szt. 4021447930350 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

16,71 22,97 21,70 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,27

50 Emplastri
antimicrobiotica

Suprasorb A+Ag ,opatrunek
alginianowy ze srebrem

jonowym, sterylny,
10x20cm, opatrunek, 10x20

cm2

1 szt. 4021447930381 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

29,48 39,41 39,41 Przewlekłe owrzodzenia 30% 11,82

51 Emplastri
antimicrobiotica

Suprasorb A+Ag ,opatrunek
alginianowy ze srebrem

jonowym, sterylny,
10x20cm, opatrunek, 10x20

cm2

1 szt. 4021447930381 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

29,48 39,41 39,41 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

52 Emplastri
antimicrobiotica

Vliwaktiv Ag ,opatrunek
weglowy, ze srebrem

chłonny , sterylny,10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447309323 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

15,40 21,56 21,56 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,47

53 Emplastri
antimicrobiotica

Vliwaktiv Ag ,opatrunek
weglowy, ze srebrem

chłonny , sterylny,10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447309323 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

15,40 21,56 21,56 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

54 Emplastri
antimicrobiotica

Vliwaktiv Ag opatrunek
węglowy, ze srebrem,

sterylny,10x10cm,
tamponada do ran

głębokich, opatrunek,
10x10 cm2

1 szt. 4021447309200 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

12,15 18,08 18,08 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,42

55 Emplastri
antimicrobiotica

Vliwaktiv Ag opatrunek
węglowy, ze srebrem,

sterylny,10x10cm,
tamponada do ran

głębokich, opatrunek,
10x10 cm2

1 szt. 4021447309200 2012-01-01 2 lata
220.7, Opatrunki

przeciwbakteryjne zawierajace
jony srebra

12,15 18,08 18,08 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

56 Emplastri carbo activatus
Vliwaktiv opatrunek
węglowy, chłonny ,
sterylny, 10x10cm ,

opatrunek, 10x10 cm2
1 szt. 4021447037493 2012-01-01 2 lata 220.8, Opatrunki z węglem

aktywowanym 5,40 8,01 8,01 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,40

57 Emplastri carbo activatus
Vliwaktiv opatrunek
węglowy, chłonny ,
sterylny, 10x10cm ,

opatrunek, 10x10 cm2
1 szt. 4021447037493 2012-01-01 2 lata 220.8, Opatrunki z węglem

aktywowanym 5,40 8,01 8,01 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

58 Emplastri collagenosa
Suprasorb C, opatrunek
kolagenowy, sterylny

6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8
cm2

1 szt. 4021447013862 2012-01-01 2 lata 220.9, Opatrunki kolagenowe 30,21 39,45 36,19 Przewlekłe owrzodzenia 30% 14,12

59 Emplastri collagenosa
Suprasorb C, opatrunek
kolagenowy, sterylny

6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8
cm2

1 szt. 4021447013862 2012-01-01 2 lata 220.9, Opatrunki kolagenowe 30,21 39,45 36,19 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,26
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60 Emplastri collagenosa
Suprasorb C, opatrunek
kolagenowy, sterylny

8x12x0,8cm, opatrunek,
8x12 cm2

1 szt. 4021447013886 2012-01-01 2 lata 220.9, Opatrunki kolagenowe 57,67 72,38 72,38 Przewlekłe owrzodzenia 30% 21,71

61 Emplastri collagenosa
Suprasorb C, opatrunek
kolagenowy, sterylny

8x12x0,8cm, opatrunek,
8x12 cm2

1 szt. 4021447013886 2012-01-01 2 lata 220.9, Opatrunki kolagenowe 57,67 72,38 72,38 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

62 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500737043 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
8,18 11,36 9,64 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,61

63 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500737043 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
8,18 11,36 9,64 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,72

64 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x20

cm2
1 szt. 4049500737074 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
17,82 23,39 19,28 Przewlekłe owrzodzenia 30% 9,89

65 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x20

cm2
1 szt. 4049500737074 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
17,82 23,39 19,28 Epidermolysis bullosa bezpłatny 4,11

66 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 15x15

cm2
1 szt. 4049500737258 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
19,44 25,47 21,69 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,29

67 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 15x15

cm2
1 szt. 4049500737258 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
19,44 25,47 21,69 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,78

68 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 20x20

cm2
1 szt. 4049500737401 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
30,24 39,08 38,56 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,09

69 Emplastri conlativi
HydroTac , jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 20x20

cm2
1 szt. 4049500737401 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
30,24 39,08 38,56 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,52

70 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy,

12,5x12,5  cm2
1 szt. 4049500736534 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
7,99 12,25 12,25 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,68

71 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy,

12,5x12,5  cm2
1 szt. 4049500736534 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
7,99 12,25 12,25 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

72 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 15x15

cm2
1 szt. 4049500736596 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
12,20 17,71 17,71 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,31

73 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 15x15

cm2
1 szt. 4049500736596 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
12,20 17,71 17,71 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

74 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 20x20

cm2
1 szt. 4049500736749 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,60

75 Emplastri conlativi
HydroTac comfort, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 20x20

cm2
1 szt. 4049500736749 2012-05-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

76 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
10 x 20 cm

1 szt. 4049500586351 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
10,26 15,30 15,30 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,59

77 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
10 x 20 cm

1 szt. 4049500586351 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
10,26 15,30 15,30 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

78 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
10 x 10 cm

1 szt. 4049500587495 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,13 8,10 8,10 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,43

79 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
10 x 10 cm

1 szt. 4049500587495 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,13 8,10 8,10 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

80 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
15 x 15 cm

1 szt. 4049500587501 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
11,55 17,02 17,02 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,11

81 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
15 x 15 cm

1 szt. 4049500587501 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
11,55 17,02 17,02 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

82 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
20 x 20 cm

1 szt. 4049500587518 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,60

83 Emplastri conlativi
PermaFoam , opatrunek

jałowy hydropolimerowy,
20 x 20 cm

1 szt. 4049500587518 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

84 Emplastri conlativi
PermaFoam cavity,
opatrunek jałowy

hydropolimerowy, 10 x 10
cm

1 szt. 4049500586399 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,13 8,10 8,10 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,43

85 Emplastri conlativi
PermaFoam cavity,
opatrunek jałowy

hydropolimerowy, 10 x 10
cm

1 szt. 4049500586399 2012-07-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,13 8,10 8,10 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

86 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 10 x 20

cm
1 szt. 4049500586344 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
10,26 15,30 15,30 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,59

87 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 10 x 20

cm
1 szt. 4049500586344 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
10,26 15,30 15,30 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

88 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 11 x 11

cm
1 szt. 4049500587525 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
6,21 9,70 9,70 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,91

89 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 11 x 11

cm
1 szt. 4049500587525 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
6,21 9,70 9,70 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

90 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 15 x 15

cm
1 szt. 4049500587532 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
11,55 17,02 17,02 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,11

91 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 15 x 15

cm
1 szt. 4049500587532 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
11,55 17,02 17,02 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

92 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 20 x 20

cm
1 szt. 4049500587549 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,60
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93 Emplastri conlativi
PermaFoam comfort,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 20 x 20

cm
1 szt. 4049500587549 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
20,52 28,67 28,67 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

94 Emplastri conlativi
PermaFoam concave,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 16,5 x 18

cm
1 szt. 4049500586382 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
15,12 21,81 21,81 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,54

95 Emplastri conlativi
PermaFoam concave,

opatrunek jałowy
hydropolimerowy, 16,5 x 18

cm
1 szt. 4049500586382 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
15,12 21,81 21,81 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

96 Emplastri conlativi
PermaFoam sacral, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 18x18

cm2
1 szt. 4049500586368 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
16,52 23,60 23,60 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,08

97 Emplastri conlativi
PermaFoam sacral, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 18x18

cm2
1 szt. 4049500586368 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
16,52 23,60 23,60 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

98 Emplastri conlativi
PermaFoam sacral, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 22x22

cm2
1 szt. 4049500586375 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
24,83 34,17 34,17 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,25

99 Emplastri conlativi
PermaFoam sacral, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 22x22

cm2
1 szt. 4049500586375 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
24,83 34,17 34,17 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

100 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 5x5cm ,
opatrunek, 14x20 cm2

1 szt. 4021447924816 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
46,87 55,59 26,99 Przewlekłe owrzodzenia 30% 36,70

101 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 5x5cm ,
opatrunek, 14x20 cm2

1 szt. 4021447924816 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
46,87 55,59 26,99 Epidermolysis bullosa bezpłatny 28,60

102 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 5x5cm ,
opatrunek, 5x5 cm2

1 szt. 4021447931289 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
12,51 14,10 2,41 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,41

103 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 5x5cm ,
opatrunek, 5x5 cm2

1 szt. 4021447931289 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
12,51 14,10 2,41 Epidermolysis bullosa bezpłatny 11,69

104 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 9x9 cm ,
opatrunek, 9x9 cm2

1 szt. 4021447924786 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
17,47 20,90 7,81 Przewlekłe owrzodzenia 30% 15,43

105 Emplastri conlativi

Suprasorb X+PHMB,
opatrunek, z uwodnionej
celulozy hydrobalans z

PHMB,sterylny 9x9 cm ,
opatrunek, 9x9 cm2

1 szt. 4021447924786 2012-01-01 2 lata
220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
17,47 20,90 7,81 Epidermolysis bullosa bezpłatny 13,09

106 Emplastri conlativi
TenderWet, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 7,5x7,5

cm2
1 szt. 4049500759823 2012-01-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,48 7,45 5,42 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,66
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107 Emplastri conlativi
TenderWet, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 7,5x7,5

cm2
1 szt. 4049500759823 2012-01-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
5,48 7,45 5,42 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,03

108 Emplastri conlativi
TenderWet, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500759854 2012-01-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
8,18 11,36 9,64 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,61

109 Emplastri conlativi
TenderWet, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500759854 2012-01-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
8,18 11,36 9,64 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,72

110 Emplastri conlativi
TenderWet 24, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 7,5x7,5

cm2
1 szt. 4049500759946 2012-03-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
4,50 6,40 5,42 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,61

111 Emplastri conlativi
TenderWet 24, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 7,5x7,5

cm2
1 szt. 4049500759946 2012-03-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
4,50 6,40 5,42 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,98

112 Emplastri conlativi
TenderWet 24, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500759977 2012-03-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
6,57 9,64 9,64 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,89

113 Emplastri conlativi
TenderWet 24, jałowy

opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500759977 2012-03-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
6,57 9,64 9,64 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

114 Emplastri conlativi
TenderWet active cavity,

jałowy opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500021746 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
15,12 18,79 9,64 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,04

115 Emplastri conlativi
TenderWet active cavity,

jałowy opatrunek
hydropolimerowy, 10x10

cm2
1 szt. 4049500021746 2012-07-01 2 lata

220.3, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany z

dodatkami
15,12 18,79 9,64 Epidermolysis bullosa bezpłatny 9,15

116 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
6x6 cm2

1 szt. 768455050390 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,51 6,69 2,61 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,86

117 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
6x6 cm2

1 szt. 768455050390 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,51 6,69 2,61 Epidermolysis bullosa bezpłatny 4,08

118 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
10x10  cm2

1 szt. 768455050406 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 11,88 14,86 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 9,78

119 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
10x10  cm2

1 szt. 768455050406 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 11,88 14,86 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 7,60

120 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
15x15  cm2

1 szt. 768455050413 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 18,58 23,86 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,42

121 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
15x15  cm2

1 szt. 768455050413 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 18,58 23,86 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 7,52

122 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
10x13  cm2

1 szt. 768455050420 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 15,66 19,40 9,44 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,79
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123 Emplastri
hydrocolloidosa

Bordered Granuflex -
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy, opatrunek,
10x13  cm2

1 szt. 768455050420 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 15,66 19,40 9,44 Epidermolysis bullosa bezpłatny 9,96

124 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 10x10
cm2

1 szt. 768455050345 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,67 8,22 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,14

125 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 10x10
cm2

1 szt. 768455050345 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,67 8,22 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,96

126 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 15x15
cm2

1 szt. 768455050352 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 11,56 16,34 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,90

127 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 15x15
cm2

1 szt. 768455050352 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 11,56 16,34 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

128 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 20x20
cm2

1 szt. 768455050369 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 22,68 30,06 29,05 Przewlekłe owrzodzenia 30% 9,73

129 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 20x20
cm2

1 szt. 768455050369 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 22,68 30,06 29,05 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,01

130 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 15x20
cm2

1 szt. 768455050376 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 17,93 23,99 21,79 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,74

131 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - opatrunek
hydrokoloidowy, opatrunek

hydrokoloidowy, 15x20
cm2

1 szt. 768455050376 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 17,93 23,99 21,79 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,20

132 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - pasta
hydrokoloidowa, pasta, 30 g 30 g 768455094950 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 10,80 12,22 2,18 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,69

133 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex - pasta
hydrokoloidowa, pasta, 30 g 30 g 768455094950 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 10,80 12,22 2,18 Epidermolysis bullosa bezpłatny 10,04

134 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,

cienki, sterylny, 7,5x7,5
cm2

1 szt. 768455050444 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,72 7,36 4,09 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,50

135 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,

cienki, sterylny, 7,5x7,5
cm2

1 szt. 768455050444 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,72 7,36 4,09 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,27

136 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,
cienki, sterylny, 10x10  cm2

1 szt. 768455050451 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 7,93 10,64 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,56

137 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,
cienki, sterylny, 10x10  cm2

1 szt. 768455050451 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 7,93 10,64 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,38

138 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,
cienki, sterylny, 15x15 cm2

1 szt. 768455050468 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 13,28 18,19 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,75
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139 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Extra Thin -
opatrunek hydrokoloidowy,
opatrunek hydrokoloidowy,
cienki, sterylny, 15x15 cm2

1 szt. 768455050468 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 13,28 18,19 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,85

140 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Signal –
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy ze
wskaźnikiem zmiany,

obramowany opatrunek
hydrokoloidowy ze

wskaźnikiem zmiany,
samoprzylepne płytki,

18,5x19,5 cm2

1 szt. 768455100309 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 18,19 24,93 24,93 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,48

141 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Signal –
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy ze
wskaźnikiem zmiany,

obramowany opatrunek
hydrokoloidowy ze

wskaźnikiem zmiany,
samoprzylepne płytki,

18,5x19,5 cm2

1 szt. 768455100309 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 18,19 24,93 24,93 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

142 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Signal –
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy ze
wskaźnikiem zmiany,

obramowany opatrunek
hydrokoloidowy ze

wskaźnikiem zmiany,
samoprzylepne płytki,

20x22,5 cm2

1 szt. 768455100316 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 17,98 25,44 25,44 Przewlekłe owrzodzenia 30% 7,63

143 Emplastri
hydrocolloidosa

Granuflex Signal –
obramowany opatrunek

hydrokoloidowy ze
wskaźnikiem zmiany,

obramowany opatrunek
hydrokoloidowy ze

wskaźnikiem zmiany,
samoprzylepne płytki,

20x22,5 cm2

1 szt. 768455100316 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 17,98 25,44 25,44 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

144 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

10x10  cm2
1 szt. 4049500222464 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 7,45 10,12 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,04

145 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

10x10  cm2
1 szt. 4049500222464 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 7,45 10,12 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,86

146 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

15x15 cm2
1 szt. 4049500222471 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 19,98 25,36 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 13,92

147 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

15x15 cm2
1 szt. 4049500222471 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 19,98 25,36 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 9,02

148 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

20x20 cm2
1 szt. 4049500222488 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 33,80 41,97 29,05 Przewlekłe owrzodzenia 30% 21,64

149 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

20x20 cm2
1 szt. 4049500222488 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 33,80 41,97 29,05 Epidermolysis bullosa bezpłatny 12,92

150 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll concave, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

8x12 cm2
1 szt. 4049500222501 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 15,63 18,80 6,97 Przewlekłe owrzodzenia 30% 13,92

151 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll concave, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

8x12 cm2
1 szt. 4049500222501 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 15,63 18,80 6,97 Epidermolysis bullosa bezpłatny 11,83
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152 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll sacral, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

12x18 cm2
1 szt. 4049500222259 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 24,08 29,64 15,69 Przewlekłe owrzodzenia 30% 18,66

153 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll sacral, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

12x18 cm2
1 szt. 4049500222259 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 24,08 29,64 15,69 Epidermolysis bullosa bezpłatny 13,95

154 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll thin, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

10x10  cm2
1 szt. 4049500222525 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 6,75 9,37 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,29

155 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll thin, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

10x10  cm2
1 szt. 4049500222525 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 6,75 9,37 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,11

156 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll thin, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

15x15 cm2
1 szt. 4049500222532 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 11,66 16,46 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,02

157 Emplastri
hydrocolloidosa

Hydrocoll thin, jałowy
opatrunek hydrokoloidowy,

15x15 cm2
1 szt. 4049500222532 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 11,66 16,46 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,12

158 Emplastri
hydrocolloidosa

Medisorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, 10x10

cm2
1 szt. 5900516844721 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 5,38 7,91 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,83

159 Emplastri
hydrocolloidosa

Medisorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, 10x10

cm2
1 szt. 5900516844721 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 5,38 7,91 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,65

160 Emplastri
hydrocolloidosa

Medisorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, 15x15

cm2
1 szt. 5900516844745 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 9,49 14,13 14,13 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,24

161 Emplastri
hydrocolloidosa

Medisorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, 15x15

cm2
1 szt. 5900516844745 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 9,49 14,13 14,13 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

162 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H , opatrunek
hydrokoloidowy , na
okolicę krzyżową,
sterylny,14x16cm,

opatrunek, 14x16 cm2

1 szt. 4021447013428 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 21,49 26,96 16,27 Przewlekłe owrzodzenia 30% 15,57

163 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H , opatrunek
hydrokoloidowy , na
okolicę krzyżową,
sterylny,14x16cm,

opatrunek, 14x16 cm2

1 szt. 4021447013428 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 21,49 26,96 16,27 Epidermolysis bullosa bezpłatny 10,69

164 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, cienki

sterylny, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013268 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,94 8,51 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,43

165 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, cienki

sterylny, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013268 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,94 8,51 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,25

166 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, cienki

sterylny, 5x10cm,
opatrunek, 5x10 cm2

1 szt. 4021447013220 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 4,20 5,59 3,63 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,05

167 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, cienki

sterylny, 5x10cm,
opatrunek, 5x10 cm2

1 szt. 4021447013220 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 4,20 5,59 3,63 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,96

168 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,10x10cm ,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447914978 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,78 8,33 7,26 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,25
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169 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,10x10cm ,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447914978 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 5,78 8,33 7,26 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,07

170 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,15x15cm ,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013077 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 12,53 17,39 16,34 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,95

171 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,15x15cm ,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013077 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 12,53 17,39 16,34 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,05

172 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,15x15cm ,
opatrunek, 20x20 cm2

1 szt. 4021447013091 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 21,38 28,68 28,68 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,60

173 Emplastri
hydrocolloidosa

Suprasorb H, opatrunek
hydrokoloidowy, standard,

sterylny,15x15cm ,
opatrunek, 20x20 cm2

1 szt. 4021447013091 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki
hydrokoloidowe 21,38 28,68 28,68 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

174 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 6x12 cm2 1 szt. 5900656000032 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 2,62 3,59 2,70 Przewlekłe owrzodzenia 30% 1,70

175 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 6x12 cm2 1 szt. 5900656000032 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 2,62 3,59 2,70 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,89

176 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 10x12 cm2 1 szt. 5900656000056 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 3,48 5,04 4,50 Przewlekłe owrzodzenia 30% 1,89

177 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 10x12 cm2 1 szt. 5900656000056 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 3,48 5,04 4,50 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,54

178 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 12x12 cm2 1 szt. 5900656000063 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 3,86 5,71 5,40 Przewlekłe owrzodzenia 30% 1,93

179 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 12x12 cm2 1 szt. 5900656000063 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 3,86 5,71 5,40 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,31

180 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 12x24 cm2 1 szt. 5900656000070 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 7,40 10,79 10,79 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,24

181 Emplastri
hydropolymerosa

Aqua-Gel, opatrunek
hydrożelowy, 12x24 cm2 1 szt. 5900656000070 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 7,40 10,79 10,79 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

182 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 15x15 cm2 1 szt. 5900516844691 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 15,91 20,99 15,61 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,06

183 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 15x15 cm2 1 szt. 5900516844691 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 15,91 20,99 15,61 Epidermolysis bullosa bezpłatny 5,38

184 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 20x20 cm2 1 szt. 5900516844707 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 20,57 27,80 27,75 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,38

185 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 20x20 cm2 1 szt. 5900516844707 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 20,57 27,80 27,75 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,05

186 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 10x10 cm2 1 szt. 5900516844738 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,42 7,95 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,09

187 Emplastri
hydropolymerosa

Medisorb P, opatrunek
polimerowy, 10x10 cm2 1 szt. 5900516844738 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,42 7,95 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,01

188 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , opatrunek
hydrożelowy w kompresie,

sterylny, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013749 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 11,50 13,41 3,75 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,79

189 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , opatrunek
hydrożelowy w kompresie,

sterylny, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013749 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 11,50 13,41 3,75 Epidermolysis bullosa bezpłatny 9,66

190 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , opatrunek
hydrożelowy w kompresie,

sterylny, 20x20cm,
opatrunek, 20x20 cm2

1 szt. 4021447013763 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 32,78 38,77 14,99 Przewlekłe owrzodzenia 30% 28,28
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191 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , opatrunek
hydrożelowy w kompresie,

sterylny, 20x20cm,
opatrunek, 20x20 cm2

1 szt. 4021447013763 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 32,78 38,77 14,99 Epidermolysis bullosa bezpłatny 23,78

192 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , żel
amorficzny w strzykawce,

sterylny, 20g, opatrunek, 20
g

1 strzyk.a 20g 4021447013800 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 16,20 17,55 0,75 Przewlekłe owrzodzenia 30% 17,03

193 Emplastri
hydropolymerosa

Suprasorb G , żel
amorficzny w strzykawce,

sterylny, 20g, opatrunek, 20
g

1 strzyk.a 20g 4021447013800 2012-01-01 2 lata 220.5, Opatrunki hydrożelowe 16,20 17,55 0,75 Epidermolysis bullosa bezpłatny 16,80

194 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 14x20cm,
opatrunek, 14x20 cm2

1 szt. 4021447924724 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 42,98 56,54 56,54 Przewlekłe owrzodzenia 30% 16,96

195 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 14x20cm,
opatrunek, 14x20 cm2

1 szt. 4021447924724 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 42,98 56,54 56,54 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

196 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 2x21cm,
opatrunek, 2x21 cm2

1 szt. 4021447924755 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 17,12 21,54 11,67 Przewlekłe owrzodzenia 30% 13,37

197 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 2x21cm,
opatrunek, 2x21 cm2

1 szt. 4021447924755 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 17,12 21,54 11,67 Epidermolysis bullosa bezpłatny 9,87

198 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 9x9cm, opatrunek,
9x9 cm2

1 szt. 4021447924663 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 16,36 22,51 22,51 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,75

199 Emplastri microfibricum
cellulosae

Suprasorb X , z uwodnionej
celulozy, hydrobalans,

sterylny 9x9cm, opatrunek,
9x9 cm2

1 szt. 4021447924663 2012-01-01 2 lata 220.6, Opatrunki regulujace
poziom wilgotności rany 16,36 22,51 22,51 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

200 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

10x10 cm2
1 szt. 5000223415846 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 10,80 13,70 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,84

201 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

10x10 cm2
1 szt. 5000223415846 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 10,80 13,70 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 6,76

202 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

20x20 cm2
1 szt. 5000223415853 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 31,31 39,30 27,75 Przewlekłe owrzodzenia 30% 19,88

203 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

20x20 cm2
1 szt. 5000223415853 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 31,31 39,30 27,75 Epidermolysis bullosa bezpłatny 11,55

204 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

5x5  cm2
1 szt. 5000223415877 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 6,37 7,36 1,73 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,15

205 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

5x5  cm2
1 szt. 5000223415877 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 6,37 7,36 1,73 Epidermolysis bullosa bezpłatny 5,63

206 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

10x 20 cm2
1 szt. 5000223416775 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 23,76 29,12 13,88 Przewlekłe owrzodzenia 30% 19,40

207 Emplastri polyurethanum
spumatum

Allevyn Non Adhesive,
opatrunek poliuretanowy,

10x 20 cm2
1 szt. 5000223416775 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 23,76 29,12 13,88 Epidermolysis bullosa bezpłatny 15,24
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208 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, opatrunek z
pianki poliuretanowej, na

okolicę krzyżową sterylny,
18x20,5 cm,, opatrunek,

18x20,5 cm2

1 szt. 4021447031002 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 25,06 32,34 25,60 Przewlekłe owrzodzenia 30% 14,42

209 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, opatrunek z
pianki poliuretanowej, na

okolicę krzyżową sterylny,
18x20,5 cm,, opatrunek,

18x20,5 cm2

1 szt. 4021447031002 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 25,06 32,34 25,60 Epidermolysis bullosa bezpłatny 6,74

210 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013169 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,24 7,75 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,89

211 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013169 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,24 7,75 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,81

212 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna 15x15cm,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013183 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 12,32 17,15 15,61 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,22

213 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna 15x15cm,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013183 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 12,32 17,15 15,61 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,54

214 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna, 7,5x7,5cm,
opatrunek, 7,5x7,5 cm2

1 szt. 4021447013145 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,11 5,63 3,90 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,90

215 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,
nieprzylepna, 7,5x7,5cm,
opatrunek, 7,5x7,5 cm2

1 szt. 4021447013145 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,11 5,63 3,90 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,73

216 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013343 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,56 8,10 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,24

217 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna, 10x10cm,
opatrunek, 10x10 cm2

1 szt. 4021447013343 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,56 8,10 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,16

218 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna, 15x15cm,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013367 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 12,96 17,84 15,61 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,91

219 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna, 15x15cm,
opatrunek, 15x15 cm2

1 szt. 4021447013367 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 12,96 17,84 15,61 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,23

220 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna,7,5x7,5cm,
opatrunek, 7,5x7,5 cm2

1 szt. 4021447013329 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,37 5,91 3,90 Przewlekłe owrzodzenia 30% 3,18

221 Emplastri polyurethanum
spumatum

Suprasorb P, pianka
poliuretanowa, sterylna,

samoprzylepna,7,5x7,5cm,
opatrunek, 7,5x7,5 cm2

1 szt. 4021447013329 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,37 5,91 3,90 Epidermolysis bullosa bezpłatny 2,01

222 glukoza we krwi Accu-Chek Active, test
paskowy, 50 pasków 4015630056316 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36 Cukrzyca 30% 12,71
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223 glukoza we krwi Accu-Chek Active, test
paskowy, 50 pasków 4015630056316 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

224 glukoza we krwi Accu-Chek Go, test
paskowy, 50 pasków 4015630056576 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36 Cukrzyca 30% 12,71

225 glukoza we krwi Accu-Chek Go, test
paskowy, 50 pasków 4015630056576 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

226 glukoza we krwi Accu-Chek Performa, test
paskowy, 50 pasków 4015630980987 2012-09-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06 Cukrzyca 30% 12,02

227 glukoza we krwi Accu-Chek Performa, test
paskowy, 50 pasków 4015630980987 2012-09-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

228 glukoza we krwi Ascensia Entrust paski
testowe, test paskowy, 50 pasków 5016003746208 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,62 42,59 42,36 Cukrzyca 30% 12,94

229 glukoza we krwi Ascensia Entrust paski
testowe, test paskowy, 50 pasków 5016003746208 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,62 42,59 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,43

230 glukoza we krwi BTM SuperCheck 1 paski
testowe, test paskowy,

50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 4719932588185 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06 Cukrzyca 30% 12,02

231 glukoza we krwi BTM SuperCheck 1 paski
testowe, test paskowy,

50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 4719932588185 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

232 glukoza we krwi CareSens N , test paskowy, 50 pasków 8809126640358 2012-05-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 30,78 40,63 40,63 Cukrzyca 30% 12,19

233 glukoza we krwi CareSens N , test paskowy, 50 pasków 8809126640358 2012-05-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 30,78 40,63 40,63

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

234 glukoza we krwi Contour TS paski testowe,
test paskowy, 50 pasków 5016003183904 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,22 43,25 42,36 Cukrzyca 30% 13,60

235 glukoza we krwi Contour TS paski testowe,
test paskowy, 50 pasków 5016003183904 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,22 43,25 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,09

236 glukoza we krwi Cukrotest Teva, test
paskowy, 50 pasków 5907581253625 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06 Cukrzyca 30% 12,02
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237 glukoza we krwi Cukrotest Teva, test
paskowy, 50 pasków 5907581253625 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

238 glukoza we krwi Diagnostic Gold Strip, test
paskowy, 50 pasków 5906881862681 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36 Cukrzyca 30% 13,87

239 glukoza we krwi Diagnostic Gold Strip, test
paskowy, 50 pasków 5906881862681 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,36

240 glukoza we krwi Diagomat Strip, test
paskowy, 50 pasków 5906881862957 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36 Cukrzyca 30% 12,71

241 glukoza we krwi Diagomat Strip, test
paskowy, 50 pasków 5906881862957 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,39 42,36 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

242 glukoza we krwi Eusure Test Paskowy, test
paskowy, 50 pasków 5907814464033 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,40 42,37 42,36 Cukrzyca 30% 12,72

243 glukoza we krwi Eusure Test Paskowy, test
paskowy, 50 pasków 5907814464033 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,40 42,37 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,21

244 glukoza we krwi Evercare, test paskowy, 50 pasków 5904378480035 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,05 43,06 42,36 Cukrzyca 30% 13,41

245 glukoza we krwi Evercare, test paskowy, 50 pasków 5904378480035 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,05 43,06 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,90

246 glukoza we krwi Evolution, test paskowy, 50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 8809115901385 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 31,32 41,21 41,21 Cukrzyca 30% 12,36

247 glukoza we krwi Evolution, test paskowy, 50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 8809115901385 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 31,32 41,21 41,21

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

248 glukoza we krwi Glucocard 01 Sensor, test
paskowy, 50 pasków 4987486785590 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,94 44,02 42,36 Cukrzyca 30% 14,37

249 glukoza we krwi Glucocard 01 Sensor, test
paskowy, 50 pasków 4987486785590 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,94 44,02 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,86

250 glukoza we krwi Glucocard G Sensor, test
paskowy, 50 pasków 4987486777328 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,94 44,02 42,36 Cukrzyca 30% 14,37
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251 glukoza we krwi Glucocard G Sensor, test
paskowy, 50 pasków 4987486777328 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,94 44,02 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,86

252 glukoza we krwi Glucocard II, test paskowy, 50 pasków 4987486775454 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 32,26 42,22 42,22 Cukrzyca 30% 12,67

253 glukoza we krwi Glucocard II, test paskowy, 50 pasków 4987486775454 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 32,26 42,22 42,22

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

254 glukoza we krwi GLUCOCARD Vital Test
Strip, test paskowy, 50 pasków 5028939000101 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06 Cukrzyca 30% 12,02

255 glukoza we krwi GLUCOCARD Vital Test
Strip, test paskowy, 50 pasków 5028939000101 2012-07-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 30,24 40,06 40,06

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

256 glukoza we krwi Glucosense, test paskowy, 50 pasków 5908222562274 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,70 43,76 42,36 Cukrzyca 30% 14,11

257 glukoza we krwi Glucosense, test paskowy, 50 pasków 5908222562274 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,70 43,76 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,60

258 glukoza we krwi iXell, test paskowy , test
paskowy, 50 pasków 5908222562632 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 34,67 44,80 42,36 Cukrzyca 30% 15,15

259 glukoza we krwi iXell, test paskowy , test
paskowy, 50 pasków 5908222562632 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 34,67 44,80 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 5,64

260 glukoza we krwi Microdot, test paskowy, 50 pasków 5060141250035 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 31,32 41,21 41,21 Cukrzyca 30% 12,36

261 glukoza we krwi Microdot, test paskowy, 50 pasków 5060141250035 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 31,32 41,21 41,21

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

262 glukoza we krwi One Touch Horizon, test
paskowy, 50 pasków 4030841253507 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,94 42,95 42,36 Cukrzyca 30% 13,30

263 glukoza we krwi One Touch Horizon, test
paskowy, 50 pasków 4030841253507 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,94 42,95 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,79

264 glukoza we krwi One Touch Select, test
paskowy, 50 pasków 4030841213921 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36 Cukrzyca 30% 13,87
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265 glukoza we krwi One Touch Select, test
paskowy, 50 pasków 4030841213921 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,36

266 glukoza we krwi Optium Omega, test
paskowy, 50 pasków 5021791708888 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,40 42,37 42,36 Cukrzyca 30% 12,72

267 glukoza we krwi Optium Omega, test
paskowy, 50 pasków 5021791708888 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 32,40 42,37 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,21

268 glukoza we krwi Optium Xido, test paskowy, 50 pasków 5021791707249 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36 Cukrzyca 30% 13,87

269 glukoza we krwi Optium Xido, test paskowy, 50 pasków 5021791707249 2012-03-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do
oznaczania glukozy we krwi 33,48 43,52 42,36

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 4,36

270 glukoza we krwi Rightest GS100, test
paskowy,

50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 4710627333462 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 27,00 36,59 36,59 Cukrzyca 30% 10,98

271 glukoza we krwi Rightest GS100, test
paskowy,

50 pasków (2 fiol. po 25
szt.) 4710627333462 2012-01-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 27,00 36,59 36,59

Cukrzyca typu I,
pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

272 glukoza we krwi Wellion Calla, test
paskowy, 50 pasków 9120015780825 2012-09-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 28,19 37,86 37,86 Cukrzyca 30% 11,36

273 glukoza we krwi Wellion Calla, test
paskowy, 50 pasków 9120015780825 2012-09-01 2 lata 219.2, Paski diagnostyczne do

oznaczania glukozy we krwi 28,19 37,86 37,86

Cukrzyca typu I;
Pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej
3 wstrzyknięć insuliny na

dobę oraz terapia
cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej

ryczałt 3,20

274
Opatrunki hydrożelowe

oraz hydrożelowe
złożone

Granugel - żel
hydrokoloidowy , żel, 15 g 15 g (tuba) 768455057290 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 12,42 13,62 1,09 Przewlekłe owrzodzenia 30% 12,86

275
Opatrunki hydrożelowe

oraz hydrożelowe
złożone

Granugel - żel
hydrokoloidowy , żel, 15 g 15 g (tuba) 768455057290 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 12,42 13,62 1,09 Epidermolysis bullosa bezpłatny 12,53

276
Opatrunki hydrożelowe

oraz hydrożelowe
złożone

Purilon Gel, opatrunek
hydrożelowy, 15 g 15 g 5701780645317 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 23,53 25,50 1,09 Przewlekłe owrzodzenia 30% 24,74

277
Opatrunki hydrożelowe

oraz hydrożelowe
złożone

Purilon Gel, opatrunek
hydrożelowy, 15 g 15 g 5701780645317 2012-01-01 2 lata 220.2, Opatrunki

hydrokoloidowe 23,53 25,50 1,09 Epidermolysis bullosa bezpłatny 24,41

278 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Combiderm - opatrunek
absorpcyjny, opatrunek,

10x10 cm2
1 szt. 768455059133 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,86 7,34 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 2,48

279 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Combiderm - opatrunek
absorpcyjny, opatrunek,

10x10 cm2
1 szt. 768455059133 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 4,86 7,34 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,40

280 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Combiderm - opatrunek
absorpcyjny, opatrunek,

14x14 cm2
1 szt. 768455059140 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 10,80 15,21 13,60 Przewlekłe owrzodzenia 30% 5,69
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281 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Combiderm - opatrunek
absorpcyjny, opatrunek,

14x14 cm2
1 szt. 768455059140 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 10,80 15,21 13,60 Epidermolysis bullosa bezpłatny 1,61

282 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 7,5x7,5 cm2
1 szt. 768455098910 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,40 7,01 3,90 Przewlekłe owrzodzenia 30% 4,28

283 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 7,5x7,5 cm2
1 szt. 768455098910 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 5,40 7,01 3,90 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,11

284 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 11x11 cm2
1 szt. 768455098927 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 8,86 11,98 8,39 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,11

285 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 11x11 cm2
1 szt. 768455098927 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 8,86 11,98 8,39 Epidermolysis bullosa bezpłatny 3,59

286 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 15x15 cm2
1 szt. 768455098934 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 16,20 21,31 15,61 Przewlekłe owrzodzenia 30% 10,38

287 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 15x15 cm2
1 szt. 768455098934 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 16,20 21,31 15,61 Epidermolysis bullosa bezpłatny 5,70

288 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 20x20 cm2
1 szt. 768455098941 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 20,52 27,75 27,75 Przewlekłe owrzodzenia 30% 8,33

289 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 20x20 cm2
1 szt. 768455098941 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 20,52 27,75 27,75 Epidermolysis bullosa bezpłatny 0,00

290 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 10x10 cm2
1 szt. 768455098958 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 8,64 11,39 6,94 Przewlekłe owrzodzenia 30% 6,53

291 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 10x10 cm2
1 szt. 768455098958 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 8,64 11,39 6,94 Epidermolysis bullosa bezpłatny 4,45

292 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 14x14 cm2
1 szt. 768455098965 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 16,20 20,99 13,60 Przewlekłe owrzodzenia 30% 11,47

293 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 14x14 cm2
1 szt. 768455098965 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 16,20 20,99 13,60 Epidermolysis bullosa bezpłatny 7,39

294 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 22x22 cm2
1 szt. 768455098972 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 38,88 48,09 33,58 Przewlekłe owrzodzenia 30% 24,58

295 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 22x22 cm2
1 szt. 768455098972 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 38,88 48,09 33,58 Epidermolysis bullosa bezpłatny 14,51

296 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 18,5x20,5 cm2
1 szt. 768455098989 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 29,16 36,82 26,31 Przewlekłe owrzodzenia 30% 18,40
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297 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 18,5x20,5 cm2
1 szt. 768455098989 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 29,16 36,82 26,31 Epidermolysis bullosa bezpłatny 10,51

298 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 21x25 cm2
1 szt. 768455098996 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 38,88 48,43 36,42 Przewlekłe owrzodzenia 30% 22,94

299 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 21x25 cm2
1 szt. 768455098996 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 38,88 48,43 36,42 Epidermolysis bullosa bezpłatny 12,01

300 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 19x19 cm2
1 szt. 768455099009 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 36,35 44,35 25,04 Przewlekłe owrzodzenia 30% 26,82

301 Opatrunki poliuretanowe
(piankowe)

Versiva XC - żelujący
opatrunek piankowy,
żelujący opatrunek

piankowy, 19x19 cm2
1 szt. 768455099009 2012-01-01 2 lata 220.4, Opatrunki poliuretanowe 36,35 44,35 25,04 Epidermolysis bullosa bezpłatny 19,31

        



B. Leki dostępne w ramach programu lekowego 
lp. Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku Zawartość opakowania Kod EAN lub inny

kod odpowiadający
kodowi EAN

Termin wejścia
w życie decyzji

Okres
obowią-
zywania
decyzji

Grupa limitowa Urzędowa
cena zbytu

Cena
hurtowa
brutto

Wysokość
limitu

finanso-
wania

Oznaczenie załącznika
zawierającego opis
programu lekowego
określającego zakres

refundacji

Poziom
odpłatności

Wysokość
dopłaty

świadczenio-
biorcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Adalimumabum Humira, roztwór do
wstrzykiwań, 40 mg 2 amp.-strz. (+2 gaziki) 5909990005055 2012-07-01 2 lata 1050.1, blokery TNF - adalimumab 4 155,84 4 446,75 4 446,75 B.35.; B.33.; B.36.; B.32. bezpłatne 0 zł

2 Adefoviri dipivoxilum Hepsera, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990009596 2012-07-01 2 lata
1051.1, analogi

nuklezydowe/nukleotydowe inne niż
lamiwudyna - adefowir

1 814,40 1 941,41 1 941,41 B.1. bezpłatne 0 zł

3 Alglucosidasum alfa
Myozyme, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 0,05 g
1 fiol. a 20 ml 5909990623853 2012-07-01 2 lata 1052.0, Alglucosidase alfa 1 892,16 2 024,61 2 024,61 B.22. bezpłatne 0 zł

4 Anagrelidum Thromboreductin, kaps., 0,5
mg 100 kaps. 5909990670154 2012-01-01 2 lata 1053.0, anagrelidum 1 488,24 1 592,42 1 592,42 B.16. bezpłatne 0 zł

5 Betainum anhydricum CYSTADANE, proszek
doustny, 1 g 1 but. 180 g + 3 miarki 5909990031900 2012-07-01 2 lata 1084.0, Betaine anhydrous 1 728,00 1 848,96 1 848,96 B.21. bezpłatne 0 zł

6 Bevacizumabum
Avastin, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 100 mg/4ml

1 fiol. á 4 ml 5909990010486 2012-07-01 2 lata
1095.0, Leki p-nowotworowe,
przeciwciała monoklonalne -

bewacyzumab
1 387,80 1 484,95 1 484,95 B.4. bezpłatne 0 zł

7 Bevacizumabum
Avastin, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 400 mg/16ml

1 fiol. á 16 ml 5909990010493 2012-07-01 2 lata
1095.0, Leki p-nowotworowe,
przeciwciała monoklonalne -

bewacyzumab
5 551,20 5 939,78 5 939,78 B.4. bezpłatne 0 zł

8 Bortezomibum
Velcade, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 3,5 mg

1 fiol. 5909990000890 2012-09-01 2 lata 1054.0, Bortezomib 4 298,40 4 599,29 4 599,29 B.13. bezpłatne 0 zł

9 Bortezomibum
Velcade, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 1 mg

1 fiol. 5909990646968 2012-09-01 2 lata 1054.0, Bortezomib 1 228,10 1 314,07 1 314,07 B.13. bezpłatne 0 zł

10 Bosentanum Tracleer  , tabl. powl., 0,125 g 56 tabl. (blist.) 5909990213771 2012-07-01 2 lata 1056.0, Bosentan 9 828,00 10 515,96 10 515,96 B.31. bezpłatne 0 zł
11 Capecitabinum Xeloda, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 5909990893416 2012-07-01 2 lata 1006.0, Capecitabinum 267,79 286,54 285,10 B.9. bezpłatne 0 zł
12 Capecitabinum Xeloda, tabl. powl., 500 mg 120 tabl. 5909990893515 2012-07-01 2 lata 1006.0, Capecitabinum 1 776,33 1 900,67 1 900,67 B.9. bezpłatne 0 zł

13 Cetuximabum Erbitux, roztwór do infuzji, 5
mg/ml 1 fiol. a 20 ml 5909990035922 2012-07-01 2 lata 1057.0, Cetuximab 853,20 912,92 912,92 B.4. bezpłatne 0 zł

14 Cetuximabum Erbitux, roztwór do infuzji, 5
mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990035946 2012-07-01 2 lata 1057.0, Cetuximab 4 266,00 4 564,62 4 564,62 B.4. bezpłatne 0 zł

15 Cinacalcetum Mimpara, tabl. powl., 30 mg 28 tabl. 5909990016297 2012-07-01 2 lata 1058.0, Cinacalcet 643,68 688,74 688,74 B.39. bezpłatne 0 zł
16 Cinacalcetum Mimpara, tabl. powl., 60 mg 28 tabl. 5909990016341 2012-07-01 2 lata 1058.0, Cinacalcet 1 281,96 1 371,70 1 371,70 B.39. bezpłatne 0 zł
17 Cinacalcetum Mimpara, tabl. powl., 90 mg 28 tabl. 5909990016389 2012-07-01 2 lata 1058.0, Cinacalcet 1 924,56 2 059,28 2 059,28 B.39. bezpłatne 0 zł

18 Czynnik krzepnięcia IX
rekombinowany

BeneFIX, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 250 j.m.

1 fiol. (+ rozp.) 5909990057184 2012-07-01 2 lata 1091.1, Factor IX coagulationis
humanus recombinate 675,00 722,25 722,25 B.15. bezpłatne 0 zł

19 Czynnik krzepnięcia IX
rekombinowany

BeneFIX, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 500 j.m.

1 fiol. (+ rozp.) 5909990057191 2012-07-01 2 lata 1091.1, Factor IX coagulationis
humanus recombinate 1 350,00 1 444,50 1 444,50 B.15. bezpłatne 0 zł

20 Czynnik krzepnięcia IX
rekombinowany

BeneFIX, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 1000 j.m.

1 fiol. (+ rozp.) 5909990057207 2012-07-01 2 lata 1091.1, Factor IX coagulationis
humanus recombinate 2 700,00 2 889,00 2 889,00 B.15. bezpłatne 0 zł

21 Czynnik krzepnięcia IX
rekombinowany

BeneFIX, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 2000 j.m.

1 fiol. (+ rozp.) 5909990057221 2012-07-01 2 lata 1091.1, Factor IX coagulationis
humanus recombinate 5 400,00 5 778,00 5 778,00 B.15. bezpłatne 0 zł

22 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 10 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. a 0,4 ml
(b/op/blist.) 5909990007608 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 68,04 72,80 72,80 B.37. bezpłatne 0 zł
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23 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 500 mcg/ml 1 wstrz. 1 ml 5909990340330 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 3 402,00 3 640,14 3 640,13 B.37. bezpłatne 0 zł

24 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 15 mcg/0,375ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,375 ml 5909990738755 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 102,06 109,20 109,20 B.37. bezpłatne 0 zł

25 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 20 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738779 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 136,08 145,61 145,61 B.37. bezpłatne 0 zł

26 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,3 ml 5909990738793 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 204,12 218,41 218,41 B.37. bezpłatne 0 zł

27 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 40 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,4 ml 5909990738847 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 272,16 291,21 291,21 B.37. bezpłatne 0 zł

28 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738861 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 340,20 364,01 364,01 B.37. bezpłatne 0 zł

29 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 60 mcg/0,3ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,3 ml 5909990738885 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 408,24 436,82 436,82 B.37. bezpłatne 0 zł

30 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 80 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,4 ml 5909990738908 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 544,32 582,42 582,42 B.37. bezpłatne 0 zł

31 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738939 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 680,40 728,03 728,03 B.37. bezpłatne 0 zł

32 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 500 mcg/ml 1 amp.-strz. a 1 ml 5909990739035 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 3 402,00 3 640,14 3 640,13 B.37. bezpłatne 0 zł

33 Dasatynibum Sprycel, tabl. , 20 mg 60 tabl. (but.) 5909990621323 2012-01-01 2 lata 1059.0, dazatynib 5 603,88 5 996,15 5 996,15 B.14. bezpłatne 0 zł
34 Dasatynibum Sprycel, tabl. , 50 mg 60 tabl. 5909990621354 2012-01-01 2 lata 1059.0, dazatynib 14 009,72 14 990,40 14 990,40 B.14. bezpłatne 0 zł
35 Dasatynibum Sprycel, tabl. , 100 mg 30 tabl. (but.) 5909990671601 2012-01-01 2 lata 1059.0, dazatynib 14 009,72 14 990,40 14 990,40 B.14. bezpłatne 0 zł
36 Dasatynibum Sprycel, tabl. , 80 mg 30 tabl. (but.) 5909990818631 2012-01-01 2 lata 1059.0, dazatynib 11 207,76 11 992,30 11 992,30 B.14. bezpłatne 0 zł
37 Dasatynibum Spycel, tabl. , 140 mg 30 tabl. (but.) 5909990818655 2012-01-01 2 lata 1059.0, dazatynib 19 613,61 20 986,56 20 986,56 B.14. bezpłatne 0 zł

38 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 1 ml 5909990810987 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 228,42 244,41 244,41 B.6. bezpłatne 0 zł

39 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 4 ml 5909990810994 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 857,84 917,89 917,89 B.6. bezpłatne 0 zł

40 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 7 ml 5909990811007 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 2 247,70 2 405,04 2 405,04 B.6. bezpłatne 0 zł

41 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg
1 fiol. a 2 ml 5909990777006 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 246,02 263,24 263,24 B.6. bezpłatne 0 zł

42 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg
1 fiol. a 8 ml 5909990777020 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 997,27 1 067,08 1 067,08 B.6. bezpłatne 0 zł

43 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 160 mg
1 fiol. a 16 ml 5909990850280 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 1 053,97 1 127,75 1 127,75 B.6. bezpłatne 0 zł

44 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990786466 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 64,80 69,34 69,34 B.6. bezpłatne 0 zł

45 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. á 8 ml 5909990786473 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 259,20 277,34 277,34 B.6. bezpłatne 0 zł

46 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. á 16 ml 5909990786480 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 486,00 520,02 520,02 B.6. bezpłatne 0 zł

47 Docetaxelum
Docetaxel TEVA, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/0,5ml

1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp.
1,5 ml 5909990744688 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 70,92 75,88 75,88 B.6. bezpłatne 0 zł

48 Docetaxelum
Docetaxel TEVA, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg/2ml

1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a
6 ml 5909990744695 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 283,69 303,55 303,55 B.6. bezpłatne 0 zł
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49 Docetaxelum
Taxegis, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/0,5ml

1 fiol. a 0,5 ml (+ rozp.1,5
ml) 5909990863662 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 97,98 104,84 104,84 B.6. bezpłatne 0 zł

50 Docetaxelum
Taxegis, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg/2ml

1 fiol. a 2 ml (+1fiol. rozp. a
6 ml) 5909990863679 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 538,92 576,64 576,64 B.6. bezpłatne 0 zł

51 Entekavirum Baraclude, tabl. , 0,5 mg 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) 5909990619177 2012-07-01 2 lata
1051.2, analogi

nuklezydowe/nukleotydowe inne niż
lamiwudyna - entekawir

1 674,00 1 791,18 1 791,18 B.1. bezpłatne 0 zł

52 Entekavirum Baraclude, tabl. , 1 mg 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) 5909990619191 2012-07-01 2 lata
1051.2, analogi

nuklezydowe/nukleotydowe inne niż
lamiwudyna - entekawir

1 674,00 1 791,18 1 791,18 B.1. bezpłatne 0 zł

53 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 1000  j.m./0,5 ml

6 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990654062 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 86,40 92,45 92,45 B.37. bezpłatne 0 zł

54 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 2000  j.m./ml

6 amp.-strz. a 1 ml 5909990654086 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 172,80 184,90 184,90 B.37. bezpłatne 0 zł

55 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml

6 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990654109 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 259,20 277,34 277,34 B.37. bezpłatne 0 zł

56 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml

6 amp.-strz. a 0,4 ml 5909990654123 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 345,60 369,79 369,79 B.37. bezpłatne 0 zł

57 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 5000  j.m./0,5 ml

6 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990654147 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 432,00 462,24 462,24 B.37. bezpłatne 0 zł

58 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 6000 j.m./0,6 ml

6 amp.-strz. a 0,6 ml 5909990654161 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 518,40 554,69 554,69 B.37. bezpłatne 0 zł

59 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 8000  j.m./0,8 ml

6 amp.-strz. a 0,8 ml 5909990654185 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 691,20 739,58 739,58 B.37. bezpłatne 0 zł

60 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 10000  j.m./1 ml

6 amp.-strz. a 1 ml 5909990654208 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 864,00 924,48 924,48 B.37. bezpłatne 0 zł

61 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 1000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072378 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 172,80 184,90 92,45 B.37. bezpłatne 0 zł

62 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 2000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072392 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 345,60 369,79 184,90 B.37. bezpłatne 0 zł

63 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 3000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072439 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 518,40 554,69 277,34 B.37. bezpłatne 0 zł

64 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 4000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072453 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 691,20 739,58 369,79 B.37. bezpłatne 0 zł

65 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 5000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072477 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 864,00 924,48 462,24 B.37. bezpłatne 0 zł

66 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 6000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072491 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 036,80 1 109,38 554,69 B.37. bezpłatne 0 zł

67 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 8000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072538 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 382,40 1 479,17 739,58 B.37. bezpłatne 0 zł

68 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 10000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072552 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 728,00 1 848,96 924,48 B.37. bezpłatne 0 zł

69 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 40000 j.m./ml 6 amp-strz. a 1 ml 5909990845170 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 6 912,00 7 395,84 3 697,90 B.37. bezpłatne 0 zł

70 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 2000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,5 ml 5909990670956 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 183,12 195,94 92,45 B.37. bezpłatne 0 zł
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71 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 4000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,5 ml 5909990670963 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 366,25 391,89 184,90 B.37. bezpłatne 0 zł

72 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz 0,3 ml 5909990670970 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 549,37 587,83 277,34 B.37. bezpłatne 0 zł

73 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,4 ml 5909990670987 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 732,50 783,78 369,79 B.37. bezpłatne 0 zł

74 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz a 1 ml 5909990671045 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 1 831,25 1 959,44 924,48 B.37. bezpłatne 0 zł

75 Erlotinibum Tarceva, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 5909990334261 2012-07-01 2 lata 1085.0, Erlotinib 2 231,83 2 388,06 2 388,06 B.6. bezpłatne 0 zł
76 Erlotinibum Tarceva, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 5909990334278 2012-07-01 2 lata 1085.0, Erlotinib 7 752,66 8 295,35 8 295,35 B.6. bezpłatne 0 zł
77 Erlotinibum Tarceva, tabl. powl., 150 mg 30 tabl. 5909990334285 2012-07-01 2 lata 1085.0, Erlotinib 9 063,00 9 697,41 9 697,41 B.6. bezpłatne 0 zł

78 Etanerceptum

Enbrel, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań do stosowania u

dzieci, 25 mg/ml

4 fiol. (+4amp.-strz.+akces.) 5909990612161 2012-07-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 1 998,00 2 137,86 2 137,86 B.35.; B.33.; B.36. bezpłatne 0 zł

79 Etanerceptum
Enbrel, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 25 mg

4 amp.-strz. (+8gazik.z
alkoh.) 5909990618217 2012-07-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 1 998,00 2 137,86 2 137,86 B.35.; B.33.; B.36. bezpłatne 0 zł

80 Etanerceptum
Enbrel, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg

4 amp.-strz. (+8gazik.z
alkoh.) 5909990618255 2012-07-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 3 996,00 4 275,72 4 275,72 B.35.; B.33.; B.36. bezpłatne 0 zł

81 Etanerceptum
Enbrel, roztwór do

wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu, 50 mg

4 wstrz. (+8gazik.z alkoh.) 5909990712755 2012-07-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 3 996,00 4 275,72 4 275,72 B.35.; B.33.; B.36. bezpłatne 0 zł

82 Etanerceptum

Enbrel, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 25 mg

(25mg/ml)

4 fiol. + 4 amp.-strz. + 4
igły + 4 nasadki nafiolkę +

8 gazików
5909990777938 2012-09-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 1 998,00 2 137,86 2 137,86 B.33. bezpłatne 0 zł

83 Etanerceptum

Enbrel, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań do stosowania u

dzieci, 10 mg/ml

4 fiol. (+4amp.-strz.+akces.) 5909990880881 2012-09-01 2 lata 1050.2, blokery TNF - etanercept 799,20 855,14 855,14 B.33. bezpłatne 0 zł

84 Everolimusum Afinitor, tabl. , 5 mg 30 tabl. 5909990711567 2012-07-01 2 lata 1086.0, Ewerolimus 12 088,44 12 934,63 12 934,63 B.10. bezpłatne 0 zł
85 Everolimusum Afinitor, tabl. , 10 mg 30 tabl. 5909990711598 2012-07-01 2 lata 1086.0, Ewerolimus 16 159,18 17 290,32 17 290,32 B.10. bezpłatne 0 zł

86 Factor IX coagulationis
humanus

Berinin P 1200, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 1200

j.m.

1 zest. 5909990930500 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 3 740,27 4 002,09 2 036,17 B.15. bezpłatne 0 zł

87 Factor IX coagulationis
humanus

Berinin P 300, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 300

j.m.

1 zest. 5909990930579 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 994,57 1 064,19 509,04 B.15. bezpłatne 0 zł

88 Factor IX coagulationis
humanus

Berinin P 600, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 600

j.m.

1 zest. 5909990930562 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 1 514,46 1 620,47 1 018,09 B.15. bezpłatne 0 zł

89 Factor IX coagulationis
humanus

Immunine 1200 IU, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 1200 j.m.

1 zest. 5909990645220 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 1 902,96 2 036,17 2 036,17 B.15. bezpłatne 0 zł
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90 Factor IX coagulationis
humanus

Immunine 600 IU, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 600 j.m.

1 zest. 5909990643110 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 951,48 1 018,08 1 018,08 B.15. bezpłatne 0 zł

91 Factor IX coagulationis
humanus

Mononine, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 100

j.m./ml

1 fiol. a 5 ml 5909990623549 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 1 444,42 1 545,53 848,40 B.15. bezpłatne 0 zł

92 Factor IX coagulationis
humanus

Mononine, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 100 j.m./ml

1 fiol. a 10ml 5909990623563 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis
humanus 2 759,23 2 952,38 1 696,81 B.15. bezpłatne 0 zł

93 Factor IX coagulationis
humanus

Octanine F 1000 IU, proszek
do sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 1000 j.m.
1 amp. 5909990799374 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis

humanus 2 106,00 2 253,42 1 696,81 B.15. bezpłatne 0 zł

94 Factor IX coagulationis
humanus

Octanine F 500 IU, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 500 j.m.
1 amp. 5909990799367 2012-07-01 2 lata 1091.2, Factor IX coagulationis

humanus 1 053,00 1 126,71 848,40 B.15. bezpłatne 0 zł

95 Factor VIII coagulationis
humanus

Beriate P 1000, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 1000

j.m.

1 fiol.liof. (+ rozp.) 5909990928057 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis
humanus 2 701,08 2 890,16 2 288,09 B.15. bezpłatne 0 zł

96 Factor VIII coagulationis
humanus

Beriate P 250, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 250

j.m.

1 fiol.liof. (+ rozp.) 5909990928033 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis
humanus 702,59 751,77 572,02 B.15. bezpłatne 0 zł

97 Factor VIII coagulationis
humanus

Beriate P 500, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań lub infuzji, 500

j.m.

1 fiol.liof. (+ rozp.) 5909990928040 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis
humanus 1 233,53 1 319,88 1 144,05 B.15. bezpłatne 0 zł

98 Factor VIII coagulationis
humanus

Immunate Baxter 1000,
proszek i rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.

1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+
1zest.) 5909990573615 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis

humanus 1 423,44 1 523,08 1 523,08 B.15. bezpłatne 0 zł

99 Factor VIII coagulationis
humanus

Immunate Baxter 250, proszek
i rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.

1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+
1zest.) 5909990573554 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis

humanus 355,86 380,77 380,77 B.15. bezpłatne 0 zł

100 Factor VIII coagulationis
humanus

Immunate Baxter 500, proszek
i rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 500 j.m.

1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+
1zest.) 5909990573561 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis

humanus 711,72 761,54 761,54 B.15. bezpłatne 0 zł

101 Factor VIII coagulationis
humanus

Octanate 1 000 IU, proszek do
sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 1000 j.m.

1 amp. 5909990825349 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis
humanus 2 138,40 2 288,09 2 288,09 B.15. bezpłatne 0 zł

102 Factor VIII coagulationis
humanus

Octanate 250 IU, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 250 j.m.
1 amp. 5909990825301 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis

humanus 534,60 572,02 572,02 B.15. bezpłatne 0 zł

103 Factor VIII coagulationis
humanus

Octanate 500 IU, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 500 j.m.
1 amp. 5909990825332 2012-07-01 2 lata 1090.2, Factor VIII coagulationis

humanus 1 069,20 1 144,04 1 144,04 B.15. bezpłatne 0 zł

104 Galsulfaseum
NAGLAZYME , koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990614745 2012-07-01 2 lata 1060.0, Galsulfase 7 001,64 7 491,75 7 491,75 B.26. bezpłatne 0 zł

105 Gefitynibum Iressa, tabl. powl., 250 mg 30 tabl. 5909990717231 2012-07-01 2 lata 1087.0, Gefitynibum 9 612,00 10 284,84 10 284,84 B.6. bezpłatne 0 zł

106 Glatirameri acetas Copaxone, roztwór do
wstrzykiwań, 20 mg/ml 28 amp.-strz. a 1 ml 5909990017065 2012-01-01 2 lata 1061.0, Glatirameri acetas 2 700,00 2 889,00 2 889,00 B.29. bezpłatne 0 zł
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107
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990052684 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
420,50 449,94 449,93 B.37. bezpłatne 0 zł

108
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990052707 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
841,00 899,87 899,86 B.37. bezpłatne 0 zł

109
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 200 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990052745 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
1 682,00 1 799,74 1 799,72 B.37. bezpłatne 0 zł

110
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 75 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990052868 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
630,75 674,90 674,90 B.37. bezpłatne 0 zł

111
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 150 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990052875 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
1 261,49 1 349,79 1 349,79 B.37. bezpłatne 0 zł

112
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990661008 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
252,30 269,96 269,96 B.37. bezpłatne 0 zł

113
Glikol

metoksypolietylenowy
epoetyny beta

Mircera, roztwór do
wstrzykiwań, 120 mcg/0,3ml 1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990661046 2012-07-01 2 lata

1043.2, czynniki stymulujące
erytropoezę  - glikol

metoksypolietylenowy epoetyny beta
1 009,20 1 079,84 1 079,83 B.37. bezpłatne 0 zł

114 Idursulfasum
Elaprase, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 2 mg/ml

1 fiol. a 3 ml 5909990053742 2012-07-01 2 lata 1062.0, Idursulfase 11 340,00 12 133,80 12 133,80 B.25. bezpłatne 0 zł

115 Iloprostum Ventavis , roztwór do inhalacji
z nebulizatora, 10 mcg 30 amp. a 1 ml 5909990609079 2012-07-01 2 lata 1063.0, Iloprost 1 807,13 1 933,63 1 933,63 B.31. bezpłatne 0 zł

116 Imatinibum Glivec, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 5909990001057 2012-07-01 2 lata 1064.0, Imatynib 4 488,00 4 802,16 4 802,16 B.7.; B.3.; B.14. bezpłatne 0 zł
117 Imatinibum Glivec, tabl. powl., 400 mg 30 tabl. 5909990001071 2012-07-01 2 lata 1064.0, Imatynib 8 976,00 9 604,32 9 604,32 B.7.; B.3.; B.14. bezpłatne 0 zł

118 Imiglucerasum
Cerezyme, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 400 j.m.

1 fiol.s.subs. 5909990943012 2012-07-01 2 lata 1065.0, Imiglucerasum 7 236,00 7 742,52 7 742,52 B.23. bezpłatne 0 zł

119 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA, roztwór do
infuzji, 50 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990741038 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 004,40 1 074,71 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

120 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 50 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990797868 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 972,00 1 040,04 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

121 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 50 mg/ml 1 fiol. a 200 ml 5909990797875 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 944,00 2 080,08 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

122 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 50 mg/ml 1 fiol. a 400 ml 5909990797882 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 4 017,60 4 298,83 3 466,80 B.17. bezpłatne 0 zł

123 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 50 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909990797899 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 486,00 520,02 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł

124 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 100 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990836055 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 008,80 2 149,42 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

125 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 100 mg/ml 1 fiol. a 200 ml 5909990836062 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 4 017,60 4 298,83 3 466,80 B.17. bezpłatne 0 zł

126 Immunoglobulinum
humanum

FLEBOGAMMA DIF, roztwór
do infuzji, 100 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909990836079 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 972,00 1 040,04 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

127 Immunoglobulinum
humanum

Hizentra, roztwór do
wstrzykiwań, 0,2 g/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990869541 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 243,42 260,46 187,79 B.17. bezpłatne 0 zł

128 Immunoglobulinum
humanum

Hizentra, roztwór do
wstrzykiwań, 0,2 g/ml 1 fiol. a 10 ml 5909990869572 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 462,21 494,56 375,58 B.17. bezpłatne 0 zł

129 Immunoglobulinum
humanum

Hizentra, roztwór do
wstrzykiwań, 0,2 g/ml 1 fiol. a 20 ml 5909990869657 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 914,72 978,75 751,15 B.17. bezpłatne 0 zł

130 Immunoglobulinum
humanum Kiovig , roztwór do infuzji, 1 g 1 fiol. a 10 ml 5909990425143 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 205,20 219,56 173,34 B.17. bezpłatne 0 zł

131 Immunoglobulinum
humanum

Kiovig , roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990425150 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 513,00 548,91 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł

132 Immunoglobulinum
humanum Kiovig , roztwór do infuzji, 5 g 1 fl. a 50 ml 5909990425167 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 026,00 1 097,82 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł
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133 Immunoglobulinum
humanum

Kiovig , roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990425174 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 052,00 2 195,64 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

134 Immunoglobulinum
humanum

Kiovig , roztwór do infuzji, 20
g 1 fiol. a 200 ml 5909990425181 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 4 104,00 4 391,28 3 466,80 B.17. bezpłatne 0 zł

135 Immunoglobulinum
humanum

Kiovig , roztwór do infuzji, 30
g 1 fiol. a 300 ml 5909990782208 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 6 156,00 6 586,92 5 200,20 B.17. bezpłatne 0 zł

136 Immunoglobulinum
humanum

Privigen, roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909990725786 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 063,80 1 138,27 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

137 Immunoglobulinum
humanum

Privigen, roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990725793 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 106,00 2 253,42 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

138 Immunoglobulinum
humanum

Privigen, roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 200 ml 5909990725809 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 4 212,00 4 506,84 3 466,80 B.17. bezpłatne 0 zł

139 Immunoglobulinum
humanum

Privigen, roztwór do infuzji,
100 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990725823 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 594,00 635,58 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł

140 Immunoglobulinum
humanum

Vivaglobin, roztwór do
wstrzykiwań podskórnych,

0,16 g/ml
1 fiol. a 10 ml 5909990571642 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 280,80 300,46 300,46 B.17. bezpłatne 0 zł

141 Immunoglobulinum
humanum normale

Gammanorm, roztwór do
wstrzykiwań, 165 mg/ml 1 fiol. a 10 ml 5909990729883 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 442,80 473,80 309,85 B.17. bezpłatne 0 zł

142 Immunoglobulinum
humanum normale

Subcuvia, roztwór do
wstrzykiwań, 0,16 g/ml 10 ml 5909990420490 2012-01-01 2 lata 1066.1, Immunoglobulinum

humanum subcutaneum 367,20 392,90 300,46 B.17. bezpłatne 0 zł

143
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Gammagard S/D, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
infuzji, 2,5 g

1 fiol. z prosz. + 1
rozpuszczalnik 5909990756117 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 540,00 577,80 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł

144
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Gammagard S/D, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
infuzji, 5 g

1 fiol. z prosz. + 1
rozpuszczalnik 5909990756216 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 080,00 1 155,60 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

145
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Ig VENA, roztwór do infuzji,
50 g/l

1 fiol. a 50 ml + zest. do
infuzji 5909990049851 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 513,00 548,91 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł

146
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Ig VENA, roztwór do infuzji,
50 g/l 1 fiol. a 20 ml 5909990049868 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 205,20 219,56 173,34 B.17. bezpłatne 0 zł

147
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Ig VENA, roztwór do infuzji,
50 g/l

1 fiol. a 100 ml + zest. do
infuzji 5909990049875 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 026,00 1 097,82 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

148
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Ig VENA, roztwór do infuzji,
50 g/l

1 fiol. a 200 ml + zest. do
infuzji 5909990049882 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 116,80 2 264,98 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

149
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam 10% (100 ml , 10g),
roztwór do infuzji, 100 mg/ml 1 but. a 100 ml 5909990763887 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 592,00 2 773,44 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

150
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam 10% (200ml , 20g),
roztwór do infuzji, 100 mg/ml 1 but. a 200 ml 5909990763894 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 5 292,00 5 662,44 3 466,80 B.17. bezpłatne 0 zł

151
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam 10% (20ml , 2g),
roztwór do infuzji, 100 mg/ml 1 but. a 20 ml 5909990763863 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 518,40 554,69 346,68 B.17. bezpłatne 0 zł

152
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam 10% (50ml , 5g),
roztwór do infuzji, 100 mg/ml 1 but. a 50 ml 5909990763870 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 323,00 1 415,61 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

153
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam (5% 10g), roztwór do
infuzji, 10 g/200ml 1 but. a 200 ml 5909990762712 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 2 592,00 2 773,44 1 733,40 B.17. bezpłatne 0 zł

154
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam (5% 2,5g), roztwór
do infuzji, 2,5 g/50ml 1 but. a 50 ml 5909990762514 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 648,00 693,36 433,35 B.17. bezpłatne 0 zł
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155
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Octagam (5% 5g), roztwór do
infuzji, 5 g/100ml 100 ml 5909990762613 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 1 296,00 1 386,72 866,70 B.17. bezpłatne 0 zł

156
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Sandoglobulin P, proszek do
sporządzania roztworu do

infuzji, 3 g
1 but. (3 g) 5909990354313 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 486,00 520,02 520,02 B.17. bezpłatne 0 zł

157
Immunoglobulinum

humanum normale ad usum
intravenosum

Sandoglobulin P, proszek do
sporządzania roztworu do

infuzji, 6 g
1 but. (6 g) 5909990354412 2012-01-01 2 lata 1066.0, Immunoglobulinum

humanum 972,00 1 040,04 1 040,04 B.17. bezpłatne 0 zł

158 Infliximabum
Remicade, proszek do

sporządzania koncentratu do
sporządzania roztworu do

infuzji, 0,1 g
1 fiol. a 20 ml 5909990900114 2012-07-01 2 lata 1050.3, blokery TNF - infliksimab 2 113,80 2 261,77 2 261,77 B.35.; B.33.; B.36.; B.32. bezpłatne 0 zł

159 Interferonum alfa
Alfaferone, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 3000000
j.m.

1 amp. a 1 ml 5909990861118 2012-07-01 2 lata 1024.1, interferonum alfa 105,84 113,25 113,25 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

160 Interferonum alfa
Alfaferone, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 6000000
j.m./ml

1 amp. a 1 ml 5909990861217 2012-07-01 2 lata 1024.1, interferonum alfa 211,68 226,50 226,50 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

161 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465118 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 50,33 53,85 53,85 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

162 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465316 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 100,67 107,72 107,72 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

163 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465415 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 150,99 161,56 161,56 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

164 Interferonum alfa-2b
IntronA, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 25 mln
j.m./2,5 ml

1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1
zest.: strzykawka + igła do
wstrzykiwań + 2 waciki)

5909990004805 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa
recombinatum 2b 419,58 448,95 448,95 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

165 Interferonum alfa-2b IntronA, roztwór do
wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml

1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1
zest.: igła do wstrzyk. +

wacik)
5909990858118 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa

recombinatum 2b 302,10 323,25 323,25 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

166 Interferonum alfa-2b IntronA, roztwór do
wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml

1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1
zest.: igła do wstrzyk. +

wacik)
5909990858217 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa

recombinatum 2b 503,49 538,73 538,73 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

167 Interferonum beta-1a Avonex, roztwór do
wstrzykiwań, 30 mcg 4 amp.-strz. (+ 4 igły) 5909990008148 2012-07-01 2 lata 1024.41, Interferonum beta 1a a 30

mcg 2 824,20 3 021,89 3 021,89 B.29. bezpłatne 0 zł

168 Interferonum beta-1a Rebif 44, roztwór do
wstrzykiwań, 44 mcg/0,5 ml 4 wkł. a 1,5 ml 5909990728497 2012-07-01 2 lata 1024.43, Interferonum beta 1a a 44

mcg 4 167,72 4 459,46 4 372,79 B.29. bezpłatne 0 zł

169 Interferonum beta-1a Rebif 44 , roztwór do
wstrzykiwań, 44 mcg/0,5 ml 12 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990874934 2012-07-01 2 lata 1024.43, Interferonum beta 1a a 44

mcg 4 086,72 4 372,79 4 372,79 B.29. bezpłatne 0 zł

170 Interferonum beta-1a
Rebif 8,8 mcg/0,1 ml; 22
mcg/0,25 ml, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych, 24
mln j.m./ml

2 wkł. a 1,5 ml 5909990728503 2012-07-01 2 lata 1024.42, Interferonum beta 1a a 22
mcg 3 528,36 3 775,35 3 775,35 B.29. bezpłatne 0 zł

171 Interferonum beta-1a

Rebif 8,8 mcg/0,2 ml; 22
mcg/0,5 ml , roztwór do

wstrzykiwań podskórnych, 8,8
mcg/(2,4 mln j.m.)/0,2 ml, 22
mcg/(6 mln j.m.)/0,5 ml mcg

(j.m.)/ml

6 amp.strz.0,2 ml+6
amp.strz.0,5 ml 5909990568819 2012-07-01 2 lata 1024.42, Interferonum beta 1a a 22

mcg 3 818,88 4 086,20 4 086,20 B.29. bezpłatne 0 zł

172 Interferonum beta-1b
Betaferon, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 250 mcg/ml

15 zest. 5909990619375 2012-07-01 2 lata 1024.5, Interferonum beta 1b 3 057,48 3 271,50 3 271,50 B.29. bezpłatne 0 zł

173 Interferonum beta-1b
Extavia, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 250 mcg/ml

15 fiol. (+15 a.-strz. rozp. a
1,2 ml) 5909990650996 2012-07-01 2 lata 1024.5, Interferonum beta 1b 2 862,00 3 062,34 3 062,34 B.29. bezpłatne 0 zł

174 Lamivudinum ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg 28 tabl. 5909990479610 2012-01-01 2 lata 1067.0, Lamivudinum 225,70 241,50 241,50 B.1.; B.43. bezpłatne 0 zł
175 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 70 tabl. (blist.) 5909990084340 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 4 305,00 4 606,35 4 606,35 B.9. bezpłatne 0 zł
176 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 140 tabl.(2 blist.po 70 szt.) 5909990084357 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 8 610,00 9 212,70 9 212,70 B.9. bezpłatne 0 zł
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177 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 84 tabl. (blist.) 5909990763993 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 5 166,00 5 527,62 5 527,62 B.9. bezpłatne 0 zł
178 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 70 tabl.(but.) 5909990851966 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 4 305,00 4 606,35 4 606,35 B.9. bezpłatne 0 zł
179 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 140 tabl.(but.) 5909990851973 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 8 610,00 9 212,70 9 212,70 B.9. bezpłatne 0 zł
180 Lapatynibum TYVERB, tabl. powl., 250 mg 84 tabl. (but.) 5909990851980 2012-07-01 2 lata 1068.0, Lapatynib 5 166,00 5 527,62 5 527,62 B.9. bezpłatne 0 zł

181 Laronidasum Aldurazyme, konc.do wl.doż. ,
100 j.m./ml 1 fiol. a 5 ml 5909990005673 2012-07-01 2 lata 1069.0, Laronidasum 2 808,00 3 004,56 3 004,56 B.24. bezpłatne 0 zł

182 Leuprorelinum
Lucrin Depot, mikrosfery do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 3,75 mg
1 zest. 5909990686117 2012-07-01 2 lata 1070.1, analogi gonadoliberyny -

leuprorelina 297,60 318,43 318,43 B.18. bezpłatne 0 zł

183 Mecaserminum INCRELEX, roztwór do
wstrzykiwań, 0,01 g/ml 1 fiol. a 4 ml 5909990076024 2012-07-01 2 lata 1071.0, Mecasermine 2 538,04 2 715,70 2 715,70 B.20. bezpłatne 0 zł

184 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,15 ml 5909990791255 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 53,09 56,81 28,95 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

185 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,2 ml 5909990791309 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 50,45 53,98 38,60 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

186 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990791361 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 65,55 70,14 57,91 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

187 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,4 ml 5909990791446 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 81,02 86,69 77,21 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

188 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990791491 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 90,20 96,51 96,51 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

189 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,25 ml 5909990822171 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 58,00 62,06 48,26 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

190 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,35 ml 5909990822195 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 73,29 78,42 67,56 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

191 Methotrexatum
Metex, roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 50 mg/ml

1 amp.-strz. a 0,45 ml 5909990822201 2012-07-01 2 lata 1028.1, Methotrexatum s.c. 85,55 91,54 86,86 B.34.; B.33. bezpłatne 0 zł

192 Nilotynibum Tasigna, kaps., 200 mg 112 kaps. 5909990073535 2012-07-01 2 lata 1072.0, Nilotynib 14 672,01 15 699,05 15 699,05 B.14. bezpłatne 0 zł

193 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 250 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990224302 2012-01-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 901,08 964,16 785,81 B.15. bezpłatne 0 zł

194 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 1000 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990224340 2012-07-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 3 603,96 3 856,24 3 143,24 B.15. bezpłatne 0 zł

195 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 1500 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990224357 2012-01-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 5 406,46 5 784,91 4 714,86 B.15. bezpłatne 0 zł

196 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 500 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990669110 2012-01-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 1 802,15 1 928,30 1 571,62 B.15. bezpłatne 0 zł

197 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 2000 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990697441 2012-01-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 7 208,61 7 713,21 6 286,48 B.15. bezpłatne 0 zł

198 Octocog alfa
Advate, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 3000 j.m.

1 fiol. (+ rozp. 5 ml
+akcesoria) 5909990697458 2012-01-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 10 812,92 11 569,82 9 429,72 B.15. bezpłatne 0 zł
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199 Octocog alfa
Kogenate Bayer, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 250 j.m.

1 fiol. (+amp-strz.+łącznik
fiol.) 5909990020775 2012-07-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 734,40 785,81 785,81 B.15. bezpłatne 0 zł

200 Octocog alfa
Kogenate Bayer, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 500 j.m.

1 fiol. (+amp-strz.+łącznik
fiol.) 5909990020782 2012-07-01 2 lata 1090.1, Factor VIII coagulationis

humanus recombinate 1 468,80 1 571,62 1 571,62 B.15. bezpłatne 0 zł

201 Palivizumabum
Synagis, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 50 mg

1 fiol. (+ rozp. 1 ml) 5909990815616 2012-07-01 2 lata 1073.0, Palivizumab 2 265,30 2 423,87 2 423,87 B.40. bezpłatne 0 zł

202 Palivizumabum
Synagis, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 100 mg

1 fiol. (+ rozp. 1 ml) 5909990815715 2012-07-01 2 lata 1073.0, Palivizumab 4 530,60 4 847,74 4 847,74 B.40. bezpłatne 0 zł

203 Panitumumabum
Vectibix, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 20 mg/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990646531 2012-07-01 2 lata
1096.0, Leki p-nowotworowe,
przeciwciała monoklonalne -

panitumumab
1 728,00 1 848,96 1 848,96 B.4. bezpłatne 0 zł

204 Panitumumabum
Vectibix, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 20 mg/ml

1 fiol. a 20 ml 5909990646555 2012-07-01 2 lata
1096.0, Leki p-nowotworowe,
przeciwciała monoklonalne -

panitumumab
6 912,00 7 395,84 7 395,84 B.4. bezpłatne 0 zł

205 Peginterferonum alfa-2a Pegasys, roztwór do
wstrzykiwań, 135 mcg/0,5 ml

1 wstrz. + 2 gaziki
nasączone alkoholem 5909990881192 2012-07-01 2 lata 1074.1, Peginterferonum alfa 2a 664,99 711,54 650,03 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

206 Peginterferonum alfa-2a Pegasys, roztwór do
wstrzykiwań, 180 mcg/0,5 ml

1 wstrz. + 2 gaziki
nasączone alkoholem 5909990881260 2012-07-01 2 lata 1074.1, Peginterferonum alfa 2a 810,00 866,70 866,70 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

207 Peginterferonum alfa-2a Pegasys, roztwór do
wstrzykiwań, 270 mcg/ml 1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła) 5909990984718 2012-07-01 2 lata 1074.1, Peginterferonum alfa 2a 664,99 711,54 650,03 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

208 Peginterferonum alfa-2a Pegasys, roztwór do
wstrzykiwań, 360 mcg/ml 1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła) 5909990984817 2012-07-01 2 lata 1074.1, Peginterferonum alfa 2a 810,00 866,70 866,70 B.2.; B.1. bezpłatne 0 zł

209 Peginterferonum alfa-2b
PegIntron, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5ml

1 zest. (1 wstrz.+1 igła+ 2
waciki) 5909991039110 2012-07-01 2 lata 1074.2, Peginterferonum alfa 2b 297,00 317,79 317,79 B.2. bezpłatne 0 zł

210 Peginterferonum alfa-2b
PegIntron, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5ml

1 zest. 5909991039219 2012-07-01 2 lata 1074.2, Peginterferonum alfa 2b 712,80 762,70 762,70 B.2. bezpłatne 0 zł

211 Peginterferonum alfa-2b
PegIntron, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5ml

1 zest. 5909991039318 2012-07-01 2 lata 1074.2, Peginterferonum alfa 2b 475,20 508,46 508,46 B.2. bezpłatne 0 zł

212 Peginterferonum alfa-2b
PegIntron, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5ml

1 zest. 5909991039417 2012-07-01 2 lata 1074.2, Peginterferonum alfa 2b 891,00 953,37 953,37 B.2. bezpłatne 0 zł

213 Peginterferonum alfa-2b
PegIntron, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5ml

1 zest. 5909991039516 2012-07-01 2 lata 1074.2, Peginterferonum alfa 2b 594,00 635,58 635,58 B.2. bezpłatne 0 zł

214 Pemetreksedum
Alimta 100 mg, proszek do
sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 100 mg
1 fiol.s.subs. 5909990080205 2012-07-01 2 lata 1034.0, Pemetreksed 764,10 817,59 817,59 B.6. bezpłatne 0 zł

215 Pemetreksedum
Alimta 500 mg, proszek do
sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 500 mg
1 fiol.s.subs. 5909990009664 2012-07-01 2 lata 1034.0, Pemetreksed 3 822,12 4 089,67 4 089,67 B.6. bezpłatne 0 zł

216 Ribavirinum Rebetol, kaps. twarde, 200 mg 140 kaps. 5909990999828 2012-07-01 2 lata 1075.0, Ribavirinum 1 577,26 1 687,67 1 687,67 B.2. bezpłatne 0 zł

217 Rituximabum
MabThera, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
2 fiol. a 10 ml 5909990418817 2012-07-01 2 lata 1035.0, Rituximabum 2 445,01 2 616,16 2 616,16 B.33.; B.12. bezpłatne 0 zł

218 Rituximabum
MabThera, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 500 mg
1 fiol. a 50 ml 5909990418824 2012-07-01 2 lata 1035.0, Rituximabum 6 112,52 6 540,40 6 540,40 B.33.; B.12. bezpłatne 0 zł
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219 Sildenafilum Revatio, tabl. powl., 20 mg 90 tabl. 5909990423040 2012-01-01 2 lata 1076.0, Sildenafilum 2 340,67 2 504,52 2 504,52 B.31. bezpłatne 0 zł

220 Somatropinum
Genotropin 12, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 12 mg
1 fiol. (+1 rozp.) 5909990771813 2012-07-01 2 lata 1077.0, Somatropinum 1 082,57 1 158,35 1 048,66 B.42.; B.41.; B.38.; B.19. bezpłatne 0 zł

221 Somatropinum
Genotropin 5,3, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 5,3 mg
1 fiol.s.subs. (+ rozp.) 5909990671014 2012-07-01 2 lata 1077.0, Somatropinum 480,70 514,35 463,16 B.42.; B.41.; B.38.; B.19. bezpłatne 0 zł

222 Somatropinum Omnitrope, roztwór do
wstrzykiwań, 3,3 mg/ml 5 wkł. a 1,5 ml 5909990050161 2012-07-01 2 lata 1077.0, Somatropinum 1 836,00 1 964,52 1 964,52 B.42.; B.41.; B.38.; B.19. bezpłatne 0 zł

223 Somatropinum Omnitrope, roztwór do
wstrzykiwań, 6,7 mg/ml 5 wkł. a 1,5 ml 5909990072897 2012-07-01 2 lata 1077.0, Somatropinum 4 104,00 4 391,28 4 391,28 B.42.; B.41.; B.38.; B.19. bezpłatne 0 zł

224 Sorafenibum Nexavar, tabl. powl., 200 mg 112 tabl. 5909990588169 2012-07-01 2 lata 1078.0, Sorafenib 15 660,00 16 756,20 16 756,20 B.5.; B.10. bezpłatne 0 zł
225 Sunitinibum Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990079377 2012-07-01 2 lata 1079.0, Sunitynib 5 340,36 5 714,19 5 714,19 B.3.; B.10. bezpłatne 0 zł
226 Sunitinibum Sutent, kaps. twarde, 25 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990079384 2012-07-01 2 lata 1079.0, Sunitynib 10 680,72 11 428,37 11 428,37 B.3.; B.10. bezpłatne 0 zł
227 Sunitinibum Sutent, kaps. twarde, 50 mg 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) 5909990079391 2012-07-01 2 lata 1079.0, Sunitynib 21 361,45 22 856,75 22 856,75 B.3.; B.10. bezpłatne 0 zł
228 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 20 mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672158 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 218,16 233,43 153,69 B.11. bezpłatne 0 zł

229 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 100
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672172 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 090,80 1 167,16 768,47 B.11. bezpłatne 0 zł

230 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 250
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672196 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 2 727,00 2 917,89 1 921,18 B.11. bezpłatne 0 zł

231 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 0,14  g 5 kaps. (saszet.) 5909990672219 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 527,12 1 634,02 1 075,86 B.11. bezpłatne 0 zł

232 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 180
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672233 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 963,44 2 100,88 1 383,25 B.11. bezpłatne 0 zł

233 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 5 mg 5 kaps. (saszet.) 5909990716999 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 54,54 58,36 38,42 B.11. bezpłatne 0 zł

234 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 5
mg 5 kaps. (but.) 4037353009967 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 35,91 38,42 38,42 B.11. bezpłatne 0 zł

235 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 20
mg 5 kaps. (but.) 4037353009974 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 143,64 153,69 153,69 B.11. bezpłatne 0 zł

236 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 100
mg 5 kaps. (but.) 4037353009981 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 718,20 768,47 768,47 B.11. bezpłatne 0 zł

237 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 140
mg 5 kaps. (but.) 4037353009998 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 005,48 1 075,86 1 075,86 B.11. bezpłatne 0 zł

238 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 180
mg 5 kaps. (but.) 4037353010000 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 292,76 1 383,25 1 383,25 B.11. bezpłatne 0 zł

239 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 250
mg 5 kaps. (but.) 4037353010017 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 795,50 1 921,19 1 921,18 B.11. bezpłatne 0 zł

240 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde, 5
mg 5 kaps. 5909990805082 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 27,00 28,89 28,89 B.11. bezpłatne 0 zł

241 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde, 20
mg 5 kaps. 5909990805105 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 108,00 115,56 115,56 B.11. bezpłatne 0 zł

242 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
100 mg 5 kaps. 5909990805136 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 518,40 554,69 554,69 B.11. bezpłatne 0 zł

243 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
140 mg 5 kaps. 5909990805150 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 756,00 808,92 808,92 B.11. bezpłatne 0 zł

244 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
180 mg 5 kaps. 5909990805174 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 972,00 1 040,04 1 040,04 B.11. bezpłatne 0 zł

245 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
250 mg 5 kaps. 5909990805198 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 447,20 1 548,50 1 548,50 B.11. bezpłatne 0 zł

246 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 5 mg 5 kaps. (but.) 5909990744701 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 35,91 38,42 38,42 B.11. bezpłatne 0 zł

247 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 20 mg 5 kaps. (but.) 5909990744725 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 143,64 153,69 153,69 B.11. bezpłatne 0 zł

248 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 100 mg 5 kaps. (but.) 5909990744749 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 718,20 768,47 768,47 B.11. bezpłatne 0 zł

249 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 140 mg 5 kaps. (but.) 5909990744763 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 005,48 1 075,86 1 075,86 B.11. bezpłatne 0 zł
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250 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 180 mg 5 kaps. (but.) 5909990744787 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 292,76 1 383,25 1 383,25 B.11. bezpłatne 0 zł

251 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 250 mg 5 kaps. (but.) 5909990746057 2012-07-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 795,50 1 921,19 1 921,18 B.11. bezpłatne 0 zł

252 Tenofoviri disoproxilum
fumaratum Viread, tabl. powl., 245 mg 30 tabl. 5909990009589 2012-01-01 2 lata

1051.0, analogi
nuklezydowe/nukleotydowe inne niż

lamiwudyna
1 591,92 1 703,35 1 703,35 B.1. bezpłatne 0 zł

253 Tobramycinum
Bramitob, płyn do inhalacji z

nebulizatora w pojemniku
jednodawkowym, 300 mg/4

ml, 300 mg/4ml
56 poj. a 4 ml 5909990045976 2012-07-01 2 lata 1081.0, Tobramycinum 8 316,00 8 898,12 8 898,12 B.27. bezpłatne 0 zł

254 Tobramycinum Tobi, płyn do inhalacji z
nebulizatora, 300 mg/5ml 56 amp. a 5 ml 5909991056216 2012-07-01 2 lata 1081.0, Tobramycinum 6 696,00 7 164,72 7 164,72 B.27. bezpłatne 0 zł

255 Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile

Botox , proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 100 Jednostka
Allergan

1 fiol. 5909990674817 2012-07-01 2 lata 1055.2, toksyny botulinowe - 2 612,38 655,25 655,25 B.28.; B.30. bezpłatne 0 zł

256 Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile

DYSPORT, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 500 j.
1 fiol. a 500j.(LD50) 5909990729227 2012-07-01 2 lata 1055.3, toksyny botulinowe - 3 1 127,52 1 206,45 1 206,45 B.28.; B.30. bezpłatne 0 zł

257 Toxinum botulinicum
typum A ad iniectabile

Xeomin , proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 100 j.
1 fiol. a 100j. (LD50) 5909990643950 2012-07-01 2 lata 1055.1, toksyny botulinowe - 1 583,20 624,02 624,02 B.28. bezpłatne 0 zł

258 Trabectedinum
Yondelis, proszek do

sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji, 0,25 mg

1 fiol. 5909990635177 2012-07-01 2 lata 1088.0, Trabectedin 2 214,00 2 368,98 2 368,98 B.8. bezpłatne 0 zł

259 Trabectedinum
Yondelis, proszek do

sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji, 1 mg

1 fiol. 5909990635184 2012-07-01 2 lata 1088.0, Trabectedin 8 478,00 9 071,46 9 071,46 B.8. bezpłatne 0 zł

260 Trastuzumabum
Herceptin, proszek do

przygotowania koncentratu do
sporządzania roztworu do

infuzji, 150 mg
1 fiol. a 15 ml 5909990855919 2012-07-01 2 lata 1082.0, Trastuzumabum 2 700,00 2 889,00 2 889,00 B.9. bezpłatne 0 zł

261 Treprostynilum Remodulin, roztwór do infuzji,
1 mg/ml 1 fiol. a 20 ml 5909990046805 2012-07-01 2 lata 1083.0, treprostynilum 12 690,00 13 578,30 13 578,30 B.31. bezpłatne 0 zł

262 Treprostynilum Remodulin, roztwór do infuzji,
2,5 mg/ml 1 fiol. a 20 ml 5909990046850 2012-07-01 2 lata 1083.0, treprostynilum 31 726,08 33 946,91 33 946,91 B.31. bezpłatne 0 zł

263 Treprostynilum Remodulin, roztwór do infuzji,
5 mg/ml 1 fiol. a 20 ml 5909990046867 2012-07-01 2 lata 1083.0, treprostynilum 63 453,24 67 894,97 67 894,97 B.31. bezpłatne 0 zł

264 Triptorelinum

Diphereline SR 3,75, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania zawiesiny o
przedłużonym uwalnianiu do

wstrzykiwań, 3,75 mg

1 fiol.pr. (+amp-st.z
rozp.+igły) 5909990486915 2012-01-01 2 lata 1070.0, analogi gonadoliberyny 289,98 310,28 310,28 B.18. bezpłatne 0 zł
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    TYPU B  (ICD-10  B 18.1)�
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PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 
1  2  3 

1. Kryteria kwalifikacji 
       

        

         

         

      
           -
           
        

najmniej trzec      

          
      

      

     

     

    
        
       

        

    

            
1      
na przeszczep nar     
      

            

 1. Interferony: 
1) interferon pegylowany alfa-2a:  
-    
     
    
2) interferon rekombinowany alfa-2a:  
     

ml,  
    

j.m./0,5 ml,  
     

ml;  
3) interferon rekombinowany alfa-2b - 
wielodawkowy automatyczny dozownik po 18 
MIU, 30 MIU lub 60    

        

3 mln j.m.) lub 25 mln j.m./ml (6 dawek po 5 
mln j.m.), lub 50 mln j.m./ml (6 dawek po 10 
mln j.m.);  
4) naturalny interferon leukocytarny:  
    000 000 j.m.,  
  o 6 000 000 j.m. 
     

zawartymi w odpowiednich charakterystykach 
   

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
interferonem 

1) poziom wiremii HBV DNA; 
2) oznaczenie antygenu HBs; 
3) oznaczenie antygenu HBe; 
   -HBe;  
   -HCV;  
   -HIV;  
7) morfologia krwi;  
8) oznaczenie poziomu AIAT; 
9) proteinogram;  
10) oznaczenie poziomu glukozy;  
      
    
13) oznaczenie poziomu TSH; 
14) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3;  
    

kreatyniny;  
16) USG jamy brzusznej;  
   - 
w przypadkach uzasadnionych kryteriami 
kwalifikacji;  
      

rozrodczym. 
2. Monitorowanie leczenia interferonem 

        



interferon rekombinowany alfa-2b. 
        

wirus       

         

       

leczenia jest interferon pegylowany alfa-   
b         

    
       
     
       

     
     
      

     -LKM-1);  
     
6) retinopatia (po konsultacji okulistycznej);  
7) padaczka (po konsultacji neurologicznej);  
         
      
10) czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej);  
11        

(po konsultacji onkologicznej, hematoonkologicznej lub 
hematologicznej); 
      

     

leczniczych. 
      

1) brak odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia definiowanej jako 
zmniejszenie poziomu wiremii HBV DNA o co najmniej 1 log10;  
      

     
3) choroby lub stany wymienione w ust. 4 ujawnione w trakcie 
leczenia interferonem. 

      
 
2. Analogi nukleozydowe lub nukleotydowe 
1) lamiwudyna 
- tabletki po 100 mg - raz dziennie 1 tabletka;  
2) entekawir:  
a) tabletki po 0,5 mg - raz dziennie 1 tabletka u 
   

nukleozydowymi lub nukleotydowymi,  
b) tabletki po 1,0 mg - raz dziennie 1 tabletka u 
   logami 
nukleozydowymi lub nukleotydowymi;  
3) adefowir 
- tabletki po 10,0 mg - raz dziennie 1 tabletka;  
4) tenofowir 
- tabletki po 245 mg - raz dziennie 1 tabletka. 
 

      
a) morfologia krwi, 
b) oznaczenie poziomu AIAT, 
      
  ia kreatyniny,  
e) oznaczenie poziomu AFP;  

2) w 2, 4, 6, 8, 12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 
44, 48 tygodniu:  

a) morfologia krwi,   
b) oznaczenie poziomu AIAT; 

3) w 4, 12, 24, 48 tygodniu - oznaczenie 
   
4) w 12 tygodniu:  

a) poziom wiremii HBV DNA,  
b) oznaczenie antygenu HBsAg;  

5) w 24, 48 tygodniu:  
a) oznaczenie antygenu HBsAg,  
b) oznaczenie antygenu HBeAg,  
   -HBe,  
d) poziom wiremii HBV DNA;  

6) w 12, 24, 36, 48 tygodniu:  
a) oznaczenie poziomu TSH,  
b) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3;  

7) w 48 tygodniu:  
a) proteinogram,  
      
c) oznaczenie poziomu AFP,  
d) USG jamy brzusznej. 

3. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
    

1) poziom wiremii HBV DNA;  
2) oznaczenie antygenu HBe;  
   -HBe;  
    

        



6.1       

    

nukleozydowych lub nukleotydowych. 
    -    
         

innego analogu nukleozydowego lub nukleotydowego stosowanego w 
       

nukleozydowe lub nukleotydowe: 
1) adefowir, entekawir lub tenofowir -     

HBeAg (-) ; 
  -    -). 

6.3. Po pierwszych 12 tygodniach leczenia analogami 
      

      

     

wiremii HBV DNA co najmniej o 1 log10. 
      

nukleozydowym lub nukleotydow     

     zgodnie z ust. 6.5. 
        

       
         

       

      

        

       wdzeniu adherencji 
pacjenta do leczenia. 
    -), uprzednio nieleczonych, 
        

       10  
    niewykrywalnego HBV DNA w 48 
tygodniu. 
7. W przypadku wyczerpania opcji terapeutycznych i nieuzyskania 
       

5) morfologia krwi;  
6) oznaczenie poziomu AIAT;  
7) proteinogram; 
      
     
10) USG jamy brzusznej;  
   -                                                                          

w przypadkach uzasadnionych kryteriami 
kwalifikacji. 

4. Monitorowanie leczenia analogami 
   

      
a) morfologia krwi,  
b) oznaczenie poziomu AIAT,  
      
     
e) oznaczenie poziomu AFP;  

2) w 4, 12, 24, 48 tygodniu: 
     
b) morfologia krwi,  
c) oznaczenie poziomu AIAT;  

3) w 12 tygodniu - poziom wiremii HBV 
DNA;  
         

a) oznaczenie antygenu HBsAg,  
b) oznaczenie antygenu HBeAg,  
   -HBe,  
d) poziom wiremii HBV DNA,  
     
podejrzeniu;  

          
      
b) proteinogram,  
c) oznaczenie poziomu AFP,  

        



      

     

          

      ltanta 
       

      
      
          

stwierdzeniu:  
1) serok      
      

        
      

    
8.2. W przypadku pacjent     

      

czasowych 

d) USG jamy brzusznej. 
 

�

�
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
      

        

        
  i HCV RNA w surowicy krwi lub w 
  
   -HCV; 
      

        

      

     

     

diagnostycznej: 
a) badania elastograficznego, fibroskanu, 
    
     

      

      

obrazie histopatologicznym. 
          

     -2b albo 
rekombinowany alfa-2b. 
3. Interferony p     
  
1) w monoterapii: 
     
      

 
     

     

 1. Interferon pegylowany alfa-2a 
1.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2a w terapii 
      
   
   -       
       

redukcja dawki (interferonu lub rybawiryny) albo przerwanie leczenia 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu 
leczniczego. 
1.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem 
pegylowanym alfa-2a: 
1) genotyp 1 lub 4: 
           
         

   
2) genotyp 2 lub 3 -   
1.3. Czas terapii dla leczenia skojarzonego: 
1) genotyp 1 lub 4: 
a) 48 tygodni, gdy 
po 12 tygodniach stwierdzono brak wiremii HCV RNA, 
b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono: 
-   ano wirusa (800 000 j.m./ml) oraz 
- brak wiremii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz 
- brak wiremii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia, 
c) 72 tygodnie, gdy po 12 tygodniach leczenia wiremia HCV RNA 
      10 i zanika po 24 tygodniach leczenia; 
2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie; 
        

HCV - 48 tygodni; 
        

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
interferonami: 
      
2) morfologia krwi; 
3) oznaczenie poziomu AIAT; 
4) proteinogram; 
     
   
7) oznaczenie poziomu TSH; 
8) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3; 
9) oznaczenie poziomu kwasu moczowego; 
10) oznaczenia poziomu mocznika i kreatyniny; 
11) oznaczenie poziomu glukozy; 
   -HIV; 
13) oznaczenie antygenu Hbs; 
14) USG jamy brzusznej; 
   - w przypadkach uzasadnionych 
kryteriami kwalifikacji; 
        
      

interferonami pegylowanymi. 
 
2. Monitorowanie leczenia interferonami: 
 adczeniobiorcy z genotypem 2 lub 3 leczeni 
interferonem alfa pegylowanym: 
a) w 1 dniu: 
- oznaczenie poziomu AIAT, 
- morfologia krwi, 
-        
b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 tygodniu: 

        



      

 
a) nieleczonych uprzednio interferonami, 
    
       

      

nieskuteczna, 
      
       

      

progresji choroby. 
     

interferonami pegylowanymi alfa: 
      

 
     

od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym. 
5. Interferony rekombinowane alfa w ramach programu 
  wane: 
1) w monoterapii: 
    
      

 
     

     
2) w leczeniu skojarzonym z rybawir 
         

interferon rekombinowany alfa-    
   
    
      
   HCV-RNA w surowicy, 
    -HCV w 
surowicy. 
     

interferonami rekombinowanymi alfa: 
1) przeciwwskazania do stosowania interferonu 

HCV - 48 tygodni. 
       

        

      
          

minimum 2 log10     
b) po 24 tygodniach terapii wiremia HCV RNA jest nadal wykrywalna, 
          10 
  
        

       

      
 
2. Interferon pegylowany alfa-2b 
2.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w terapii 
   
       -    
 
  

2     -   
      
        

      -2b 
           

        

zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego dla interferonu 
pegylowanego alfa-2b; 
       

redukcja dawki (interferonu lub rybawiryny) albo przerwanie leczenia 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu 
leczniczego. 
2.2. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w monoterapii: 
        
          

        
2.3. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem 
pegylowanym alfa-2b - zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
charakterystyce produktu leczniczego dla interferonu pegylowanego 

- oznaczenie poziomu AIAT, 
- morfologia krwi, 
c) w 12 tygodniu: 
-    
- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
d) w 24 tygodniu: 
- oznaczenie poziomu GGTP, 
- oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej, 
-  enia kreatyniny, 
- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
- oznaczenie poziomu AFP, 
- proteinogram, 
-      
 
- USG jamy brzusznej, 
e) w 48 tygodniu - oznaczenie P  
   
       
interferonem alfa pegylowanym: 
a) w 1 dniu: 
- morfologia krwi, 
- oznaczenie poziomu AIAT, 
-        
b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 
52, 56, 60, 64, 68, 72 tygodniu: 
- morfologia krwi, 
- oznaczenie poziomu AIAT, 
c) w 4 tygodniu: 
-      
     

   000 IU/ml, 
d) w 12, 24, 36, 48, 60 tygodniu: 
-    

        



pegylowanego; 
      

interferonu pegylowanego; 
3) przeciwwskazania do zastosowania interferonu 
pegylowanego alfa-    
  
Interferon rekombinowany alfa w leczeniu wirusowego 
      t stosowany tylko 
    

pegylowanego alfa. 
     

interferonem naturalnym:  
1) niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem 
pegylowanym lub interferonem rekombinowanym i 
     
       

interferonu pegylowanego lub interferonu 
rekombinowanego; 
     

 
8. Kryteria uniemo    
      

 
2) niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w tkance 
    -HCV; 
    
      

     
    
      

     -
LKM-1); 
    
8) retinopatia (po konsultacji okulistycznej); 
9) padaczka (po konsultacji neurologicznej); 
      

 

alfa-2b. 
2.4. Czas terapii dla leczenia skojarzonego: 
1) genotyp 1 lub 4: 
a) 48 tygodni, gdy 
po 12 tygodniach stwierdzono brak wiremii HCV RNA, 
b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono: 
-   miano wirusa (< 600 000 j.m./ml) oraz 
- brak wiremii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz 
- brak wiremii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia, 
c) 72 tygodnie, gdy 
           

2 log10 i zanika po 24 tygodniach leczenia; 
2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie; 
        

HCV - 48 tygodni. 
       

        

ge      
          

minimum 2 log10     
b) po 24 tygodniach terapii wiremia HCV RNA jest nadal wykrywalna, 
         2 log10 
   
        

       

      
 
3. Interferon rekombinowany alfa-2a oraz interferon 
rekombinowany alfa-2b 
3.1. Dawkowanie interferonu rekombinowanego alfa-2a oraz 
interferonu rekombinowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z 
    
      - zgodnie z 
charakterystykami odpowiedni   
          

jedynie interferon rekombinowany alfa-2b) - 3 mln j.m./m2 powierzchni 
           

- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
e) w 12 tygodniu -    
 
f) w 24 tygodniu: 
-      b 
 
- oznaczenie poziomu AFP, 
    - w 24 albo 48, albo 72 
tygodniu: 
- oznaczenie poziomu GGTP, 
- oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej, 
-    
- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
- oznaczenie poziomu AFP, 
- proteinogram, 
-      
 
- USG jamy brzusznej, 
       - w 48 
albo 72, albo 96 tygodniu 
- oznaczenie PCR HCV me  
 
   
rekombinowanym alfa albo interferonem 
naturalnym alfa: 
a) w 1 dniu: 
- morfologia krwi, 
- oznaczenie poziomu AIAT, 
-   
b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 
tygodniu: 
- morfologia krwi, 
- oznaczenie poziomu AIAT, 

        



     
12) czynna psychoza, depresja (po  
konsultacji psychiatrycznej); 
       

wznowy (po konsultacji onkologicznej, 
hematoonkologicznej lub hematologicznej); 
     

     

odpow    
     
        

leczenia; 
      

   
a) w opinii le    
     

leczniczych. 
 

   
3.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem 
rekombinowanym alfa-2a lub interferonem rekombinowanym alfa-2b: 
         

        
      2 dawkach podzielonych dla 
          
             

 
 
4. Interferon naturalny - dawkowanie i czas trwania leczenia zgodnie z 
charakteryst   
 

c) w 12, 24, 36 tygodniu: 
-    
- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
    - w 24 albo 48 tygodniu: 
- oznaczenie poziomu GGTP, 
- oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej, 
-    
- oznaczenie poziomu kwasu moczowego, 
- oznaczenie poziomu TSH, 
- oznaczenie poziomu fT4, 
- oznaczenie poziomu AFP, 
- proteinogram, 
- oznaczenie PC    
 
- USG jamy brzusznej, 
       - w 48 
albo 72 tygodniu -    
   
 

�

�

�
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 B.3. 
 
     (GIST)  (ICD-10  C 15, C 16, C 17, C 18, 
C 20, C 48) 
�

   

 
SCHEMAT DAWKOWANIA 

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji do leczenia imatinibem 
      
2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie; 
       

       

   
        

tomografii; 
      
6      -2 ) 
      
        
 

        
         

      

 
 

      
      
         wki 
         
         

          

          

         

10 mm); 
          -
    -  
     

 1. Dawkowanie imatinibu 
-  - 400 mg jednorazowo 
-     
      
 
2. Dawkowanie sunitynibu 
  wa preparatu sunitynib 
         

    

       

tygodni. 
    

       

ind   
     

       

25 mg. 
 

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatinibem 
albo sunitynibem 
1) morfologia krwi z rozmazem 
2) badanie o  
    
   
    
6) poziom albumin, 
7) tomografia komputerowa, 
8) EKG. 
 
2. Monitorowanie leczenia imatinibem albo sunitynibem 
     
  -      -6 
tygodni: 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
    
    
   
    
6) poziom albumin; 
7     
        

        

       

 
 

        



 
     -4. 
 

4. Kryteria kwalifikacji do leczenia sunitynibem 
      

potwierdzone histologicznie; 
2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie; 
        

       

  
        

tomografii; 
        

nietolerancja imatinibu (3-   
      -3; 
      
8) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: liczba    
75,000/mm3

     1000/ mm3
 

hemoglobiny  8.0 g/dl; 
       

          

      
 

      
         

      

 
 

      
      
2) udokumentowana progresja choroby w trakcie stosowania leku, 
         

     

        -krotny 
   -krotny wzro  
     

     

     

        



     
      
 

�

        



 B.4. 
 
LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO  (ICD-10  C 18  C 20) 
�

   

 
    

W PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu 
substancji czynnej bewacyzumab. 
1.1 Kryteria kwalifikacji: 

1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego; 
2)       

       
3)      
4)      

    
5)   erapii z wykorzystaniem 

oksaliplatyny lub bewacyzumabu; 
6)      

      

RECIST; 
7)      -  

Zubroda-WHO; 
8)      
9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: 

a)         
5/mm3,  

b)      
3,  

c)       
10)   roby i nerek:  

a)     -krotnie 
       

Gilberta), 
b)       

  -     
c) enie kreatyniny w granicach normy, 
d)     

schematu FOLFOX-4; 

1. Bewacyzumab -    
   -     
   -4: 

1) oksaliplatyna 85 mg/m2  
     

  1; 
2) kwas folinowy 200 mg/m2 powierzchni 

 lnie we wlewie 2 godziny  
    

3) fluorouracyl 400 mg/m2  
    

600 mg/ m2    
  -godziny     
    2000 
mg/m2 powierzch    

godzin). 
       
 
     

   

     
2  

     

 klami leczenia do 3 tygodni (w 
   

hematologicznych).  
 
     

monoterapii. 
 
2. Cetuksymab: 

1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
bewacyzumabem: 
1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego; 
2) morfologia krwi z rozmazem;  
3)   

a) mocznika,  
b) kreatyniny, 
c) bilirubiny 
 w surowicy; 

4)   
a) transaminaz (AspAT, AlAT), 
b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 
 w surowicy; 

5) oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego 
(APTT); 

6) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego (PT); 
7)    
8)    u kobiet w okresie 

prokreacyjnym; 
9) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej 

       

klinicznych;  
10) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu 

    

     
11) badanie RTG klatki piersiowej   e jest 

wykonywana tomografia komputerowa tej 
okolicy; 

12) EKG; 
13)    

        



11)   
12)     

  
a) obecna pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym 

(pacjenci     

      

grubym), 
b)       
c)    
d) niestabilna choroba niedokrwienna serca, 
e)       

     

      

podstawie badania obrazowego), 
f)      

wywiadzie, 
g) wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia, 
h)      

 
i)    

antyagregacyjnych, 
j)    
k)          

momentu kwalifikacji do leczenia, 
l)  
m)         
 

      
 
      
       
    czeniobiorcy 
      
 
     

1)       

    -4; 

1) 400 mg/m2    
   godziny  pierwsza 
dawka; 

2) 250 mg/m2 powierzc   
     kolejne 
dawki. 

      
 
    

    

wytycznych zawartych w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego. 
 
3. Panitumumab       
    
        
 
    

 
1)     
2)     
 zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

 

14)       
 
     

     
 
 

2. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
cetuksymabem lub panitumumabem: 
1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego z 

      

    

genu KRAS; 
2) morfologia krwi z rozmazem;  
3)   

a) mocznika,  
b) kreatyniny, 
c) bilirubiny 
 w surowicy; 

4)   
a) transaminaz (AspAT, AlAT), 
b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH) 
 w surowicy; 

5)    u kobiet w okresie 
prokreacyjnym; 

6) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej 
       

klinicznych;  
7) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu 

    

     
8) badanie RTG klatki piersiowej    

wykonywana tomografia komputerowa tej 
okolicy; 

9) EKG; 
10) in      

 
     

        



2) progresja choroby w trakcie leczenia; 
3)       

      
4)          

  -WHO. 
 
 
2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu 
substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab. 
2.1 Kryteria kwalifikacji: 

1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego; 
2)       

       
3)   a radykalnej metastazektomii; 
4)     

     

       

sekwencyjnie); 
5)       -

EGFR; 
6)      

      

RECIST; 
7)      -  

Zubroda-WHO; 
8)      
9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: 

a)         
5/mm3,  

b)      
3,  

c)       
10)       

a) st    -krotnie 
       

Gilberta), 
b)      

  -     
c)    - 

     
 
3.   

bewacyzumabem: 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2)   

a) kreatyniny,  
b) bilirubiny  
 w surowicy; 

3)   
a) transaminaz (AspAT, AlAT), 
b) fosfatazy alkalicznej 
 w surowicy; 

4)    
5)    
6)       

       

      
  
 
4.   

cetuksymabem lub panitumumabem: 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2)   

a) kreatyniny,  
b) bilirubiny  
 w surowicy; 

3)   
a) transaminaz (AspAT, AlAT), 
b) fosfatazy alkalicznej 
 w surowicy; 

4)    
5)       

 
   

1)    w przypadku leczenia 
cetuksymabem; 

        



granicy normy; 
11)      

          

       
12)       

      

       
13)   
14)      

   
a)       
b)        
 

      
 
      
       
    adczeniobiorcy 
      
 
     

1)       
2) progresja choroby w trakcie leczenia; 
3)       

      
4)       
5)          

  -WHO. 

2)       

        
w przypadku leczenia panitumumabem. 

 
5.   

bewacyzumabem, cetuksymabem lub 
panitumumabem: 
1) badanie tomografii komputerowej odpowiednich 

     

klinicznych;  
2) badanie RTG klatki piersiowej    

wykonywana tomografia komputerowa tej 
okolicy; 

3)       
 

   
1)       
2)         

   okumentowana progresja 
choroby; 

3)      
 
      

kryteriami RECIST. 

�

�

�
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 B.5. 
 
    (ICD-10  C 22.0) 
�

   

 
    

W PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji:  

1) histologiczne lub cytologiczne rozpoznanie raka 
 

2)       

 
3)   -   
4)       na podstawie oceny 

  -Pugh; 
5)     
6)       

kryteriami RECIST; 
7)    

a)        
b) liczba granulo      

9/l, 
c)        

9/l; 
8)    -    

 -    
9)     

a)       mg/dl, 
b)        -

   
c)        
d)        

      

granicy normy; 
10) niestosowanie w   

      
11)         

  
 

1. Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 
       e 
200 mg) bez przerw.  

2.     

    

      

     

zmniejszenie dobowej dawki sorafenibu do 400 
mg dziennie (2 tabletki po 200 mg raz dziennie). 

3.      
     

okresie 4 tygodni pomimo przerwania podawania 
     

4.       mg 
     

   

      

    
5.        - 
     

   

  
 

1. Badania przy kwalifikacji do leczenia sorafenibem: 
1) histologiczne lub cytologiczne potwierdzenie raka 

 
2) morfologia krwi z rozmazem; 
3)    

AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny, 
     

surowicy;  
4)      -

HCV w surowicy; 
5) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego; 
6) tomografia komputerowa jamy brzusznej i klatki 

piersiowej (w celu wy 

pozawatrobowych); 
7) RTG klatki piersiowej;  
8) EKG; 
9)        
10)    

 
     

     
 
2. Monitorowanie leczenia: 

1) co 4 tygodnie (lub w chwili rozpoczynania 
kolejnego 28-    
czasowo przerwane): 

a) morfologia krwi z rozmazem, 
b)    

AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny w 
surowicy, 

        



      
 
2.   czenie do programu: 

1)      
2) przebyta chemioterapia lub innego rodzaju farmakologiczne 

     
3)     

 
4)        
5)   -   
6)     
7)    
8)     
9)        

     
10)       

    
11)     
12)        

lub u kobiet w okresie prokreacyjnym). 
 
      
         

      

         
 
  zenia z programu: 

1)      

   
2) obiektywna progresja choroby w trakcie stosowania leku; 
3)    

   tym istotnego pogorszenia stanu 
  

4)       

  
5)   

c)   iczego, 
d) inne -     

2)        

   -dniowego kursu 
     

a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy, 
b) oznaczenie INR lub czasu 

protrombinowego,  
c) tomografia komputerowa jamy 

brzusznej,  
d) RTG klatki piersiowej, 
e) EKG, 
f) inne badania    

klinicznych; 
3)      

a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy, 
b) oznaczenie INR lub czasu 

protrombinowego,  
c) tomografia komputerowa jamy 

brzusznej,  
d) RTG klatki piersiowej, 
e) EKG. 

 

�

 

        



 B.6. 
 
LECZENIE NIEDROBNOKOM   -10  C 34) 
�

   
   

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1  2  3 

1. Kryteria kwalifikacji 
1.1 Pierwsza linia leczenia 
1.1.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej 
pemetreksed: 
    

      

histologicznych; 
       

     

radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 
      
4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza 
   
      
    -1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO 
lub ECOG; 
     

nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu 
    

      

      

      

stosowania; 
     

klinic   
     

      

   
     

 1. Pemetreksed 
1.1 Zalecana dawka wynosi 500 mg/m2   
1.2 Podanie leku obejmuje 10-   
   -dniowego cyklu leczenia. 
      

w dniu zastosowania leku i w dniu nast 
      

      

   
      

    

  
      

  
          

podaniu ostatniej dawki pemetreksedu w dawce od 350 do 
   
       pierwszej 
dawki pemetreksedu - co najmniej 5 dawek kwasu foliowego 
        
2) witamina B12: 
     

pemetreksedu -    
b) co 3 cykle leczenia, tj. co 9 tygodni -  
     
1.5 Stosowanie pemetreksedu w ramach pierwszej linii 
      

w dawce 75 mg/m2, w 2-godzinnym wlewie, 30 minut po 
  metreksedu, w pierwszym dniu 

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
1.1 Pemetreksed w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz 
docetaksel w drugiej linii leczenia: 

1) histologiczne potwi  
     

 
2) morfologia krwi z rozmazem; 
    
    
     
6) oznaczen    
     
        
9) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
      

piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
przez     
10) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub 
inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans 
magnetyczny -     od sytuacji 
klinicznej. 
 

1.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia: 
    

     

 
           
3) morfologia krwi z rozmazem; 
    

        



       
        
    
    - 
granicy normy, 
        
    
    - 
granicy normy, 
     

 -    
 -    
przypadku wzrostu zw     
     

      

     
      

stosowany w skojarzeniu z pemetreksedem); 
     

kwasu foliowego i witaminy B12. 
      
 
1.1.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej 
gefitynib: 
1) rozpoznanie gruczolakoraka lu   
wymienionego typu histologicznego; 
2) potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 21; 
       

     

radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 
      
5) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza 
   
     

nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu 
    

      

     
 
2. Docetaksel 
2.1 Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 
  
2.2 Podanie leku obejmuje 60-   
pierwszym dniu 21-dniowego cyklu leczenia. 
      

deksametazonu w dobowej dawce 16 mg przez 3 dni, 
     
docetakselu. 
 
3. Gefitynib 
3.1 Zalecana dawka dobowa gefitynibu wynosi 250 mg (1 
        

       
       - 28 tabletek. 
 
4. Erlotynib 
4.1 Zalecana dawka dobowa erlotynibu wynosi 150 mg (1 
       

        
       - 28 tabletek. 
 

    
     
     
     
  y u kobiet w wieku rozrodczym; 
10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
      

piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
     
11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub 
inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans 
magnetyczny -      
klinicznej. 
 

1.3 Erlotynib w drugiej linii leczenia: 
    typu 
     

 
           
3) morfologia krwi z rozmazem; 
    
    
   notransferazy alaninowej; 
     
     
        
10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
   klasycznebadanie RTG klatki 
piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
     
11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub 
inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans 
magnetyczny -      
klinicznej. 
 

     
pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej 

        



      

      

stosowania; 
      
    0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO 
lub ECOG; 
     

   

     

      

ry   
     
       
        
    
    -kro 
granicy normy, 
        
    
    - 
granicy normy, 
     

 -kro    
 -    
       
     

      

  tyce Produktu Leczniczego); 
14) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii 
     
      
 
1.2 Druga linia leczenia 
1.2.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej 
pemetreksed albo substancji czynnej docetaksel: 
    

      

linii leczenia: 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
   yniny - jedynie w przypadku 
leczenia pemetreksedem. 
       
 

    
3.1 Pemetreksed w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz 
docetaksel w drugiej linii leczenia: 

1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
      

piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
      
2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne 
badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans 
magnetyczny -      
klinicznej. 
          

przypadku kontynuacji do 6 cykli). 
 

3.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia: 
1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
      

piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
     
2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne 
badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans 
magnetyczny -      
klinicznej. 
       

3.3 Erlotynib w drugiej linii leczenia: 
1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
 nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki 
piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej 
     
2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne 
badania obrazowe (ultrasonografia  USG, rezonans 

        



histologicznych w przypadku stosowania pemetreksedu 
    

     

docetakselu; 
       

     

radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 
     ; 
4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza 
   
     

nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu 
    

      

      

      

stosowania; 
     

      

     -  
     
7) potwierdzenie odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji 
     

trwania odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji choroby 
      
     

      
     

    
      
    -1 wg klasyfikacji Zubroda-
WHO lub ECOG; 
     

   

     

  u ostatniego roku, komorowe zaburzenia 
   

magnetyczny      
klinicznej. 
Badania wykonywane      

 

        



     
       
        
    
    - 
granicy normy, 
        
    
    - 
granicy normy, 
    sadowej fosfatazy 
 -    
 -    
       
     

      

     
     

oraz - w przypadku pemetreksedu - kwasu foliowego i 
witaminy B12. 
      
 
1.2.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej 
erlotynib: 
      

wymienionego typu histologicznego; 
2) potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 21; 
       

przypad     
radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 
      
5) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza 
   
     

nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu 
    

      

        



      

ostatnie 4 tygodnie w przypadku kon 
stosowania; 
     

      

     -   
     

      
      

najmniej 3-4 tygodnie; 
     

    
       
   stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-
WHO lub ECOG; 
     

   

     

      zenia 
   
     
       
        
    
    1,5- 
granicy normy, 
        
    
    - 
granicy normy, 
     

ca 3-    
 -    
       
     

      

  rakterystyce Produktu Leczniczego); 

        



18) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii 
     
      
 
      
Leczenie trwa do czasu pod  
     

programu, zgodnie:  
           
         

ust. 3. 
 
2.1 Pemetreksed, docetaksel 
2.1.1 Stosowanie pemetreksedu w ramach pierwszej albo 
drugiej linii leczenia oraz docetakselu w ramach drugiej 
linii leczenia obejmuje:  
1) 4 cykle -         
2) 6 cykli - w przypadku stwierdzenia: 
    
b) odpowie   
      

     

     

kolejnych badaniach po drugim oraz czwartym cyklu 
leczenia. 
2.1.2 Stosow     
     

 
2.1.3 W czasie leczenia konieczne jest trzykrotne 
   e badania 
      

klinicznej): 
1) przed leczeniem -      
zastosowaniem pierwszej dawki leku; 
    - po drugim cyklu; 
    - po czwartym cyklu oraz nie 
p         

        



2.1.4 W przypadku uzyskania odpowiedzi na leczenie i 
      

       

        eku. 
     
1) zmiany pierwotnej: 
a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
   
b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany 
    

upowietrznion   
2) zmian przerzutowych -    
klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej 
lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, 
      

mierzalnych. 
        

      

konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych 
przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian 
niemierzalnych. 
     

     

Evaluation Criteria in Solid Tumors). 
     

     

      

 anie morfologii krwi. 
 
2.2 Gefitynib, erlotynib 
2.2.1 Stosowanie gefitynibu w ramach pierwszej linii 
leczenia oraz erlotynibu w ramach drugiej linii leczenia jest 
prowadzone do stwierdzenia progresji choroby lub 
    
       

      

    

        



1) przed leczeniem -      
zastosowaniem pierwszej dawki leku;  
2) w czasie leczenia - co 2 cykle leczenia, tj. co 56 dni. 
     
1) zmiany pierwotnej: 
a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z 
   
b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany 
dobrze mierzalnej, otocz  
   
2) zmian przerzutowych -    
klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej 
lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, 
      zmian 
mierzalnych. 
        

      

konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych 
przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian 
niemierzalnych. 
2.2.5     
     

Evaluation Criteria in Solid Tumors). 
 
     
1) progresja choroby: 
       

lub 
b) poja      
- potwierdzona w badaniu przedmiotowym lub obrazowym; 
       

bez progresji potwierdzonej w badaniu przedmiotowym lub 
obrazowym; 
     przynajmniej 
    

       
      

        



     

Criteria); 
        
     -  
WHO lub ECOG; 
       

oceny lekarza; 
8) rezygnacja pacjenta -     
programie. 
 
 
�

�

�

�

 

        



 B.7. 
 
     -10  C 44, C 49) 
�

   

 
   

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1  2  3 

1. Kryteria kwalifikacji 
1) potwierdzone histologicznie rozpoznanie zaawansowanego 
    

DFSP);  
        

    
        

        
       - zmiany nowotworowe 
udoku       
5) w przypadku zmian przerzutowych - zmiany nowotworowe mierzalne w 
badaniu tomografii komputerowej;  
       
   -     
         
9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:  
       

1,5x109/l,  
      

9/l,  
       
Kryteria      
 
      
       

pomocniczych;  
      

  
3) stan       
  

 1. Imatynib 
1.1 Dobowa dawka imatynibu wynosi 800 mg (w 
      
     

     

        
 

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatynibem 
1) histologiczne potwierdzenie rozpoznania 
    
       

   
3) morfologia krwi z rozmazem;  
      
  ia bilirubiny;  
      
7) oznaczenie poziomu albumin;  
     
      - w przypadku zmian 
      

   
10) b    
    - w przypadku 
   
11) RTG klatki piersiowej;  
12) badanie EKG;  
         
 
     
1) badania wykonywane co 4-6 tygodni w okresie 
         
a) morfologia krwi z rozmazem,  
      
     
    asadowej,  
e) oznaczenie poziomu albumin,  

        



 
      
          

      

           

       
         

       
        gicznego leczenia i w 
badaniu histopatologicznym po zabiegu operacyjnym marginesy 
        

od dalszego stosowania imatynibu. 
 
      
        

substancji pomocniczych;  
2) progresja choroby w trakcie stosowania leku;  
          

     
a) 3-     
b) 5-      
       
           
 

    
       

          
        

nowotworowych ograniczonych je    
   
     

     
-       
- w przypadku podejrzenia progresji choroby nowotworu 
pierwotnie ograniczonego jedy    
      - RTG klatki 
piersiowej.  
     

      

      

RECIST. 
 

�

�

�

�

�

 

        



 B.8. 
 
     (ICD-10  C 48, C 49) 
�

   
   

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 
1  2  3 

1. Kryteria kwalifikacji 
1) rozpoznanie zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjnego) lub przerzutowego 
       

   
   -     
           

  
       

dla zastosowania chemioterapii;  
        

    
        

3;  
        000/mm3;  
       
       -  
       

        -
nukleotydazy lub GGT);  
         
      

     -  
normy;  
        w przypadku monoterapii;  
           

          

skojarzonej; 
       - ej granicy 
normy;  
         

 1. Trabektedyna 
1.1 Zalecana dawka trabektedyny wynosi 1,5 
mg/m2 powie  
      

        

centralnej.  
      

tygodnie.  
     

kortykosteroidy.  
1.5 Przed podaniem drugiej i kolejnych dawek 
     

     
    

   
3;  

      

100 000/mm3;  
    

granicy normy;  
     

 -    
   

      pod 
   -nukleotydazy lub 
GGT);  
        
   

(AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej 
    - 

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
    

     - w 
   

konieczne wykonanie immunohistochemicznego 
oznaczenia desminy;  
2) morfologia krwi z rozmazem;  
3) oznaczeni    
      

klirens kreatyniny;  
     
   

alaninowej;  
   

asparaginianowej;  
8) oznacz    
tym 5-nukleotydazy lub GGT, w przypadku gdy 
    

    
9) oznaczenie poziomu albumin w surowicy;  
10) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej;  
11) test        
12) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu 
    
 
    
2.1 Badania biochemiczne: 
1) morfologia krwi z rozmazem;  
   obiny;  

        



16) udokumentowana progresja choroby podczas przynajmniej jednej linii 
        

zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjn     
    

   
          
      
 
      
          
       
        

3-     
      
       
 
      
          

         

     
 
    : 
1) progresja choroby - oceniania zgodnie z kryteriami RECIST;  
         
       
          
4) rezygnacja pacjenta. 
 

granicy normy;  
7) kli     
ml/min w przypadku monoterapii;  
      

      

      

przypadku terapii skojarzonej;  
9) poziom kinazy kreaty   
2,5-    
      

g/dl. 
    

      

     

biochemiczn   
      

       

     

     

   
 

      

klirens kreatyniny;  
    
   

alaninowej; 
   

asparaginianowej; 
   atazy zasadowej (w 
tym 5-nukleotydazy lub GGT, w przypadku gdy 
    

   
8) oznaczenie poziomu albumin w surowicy;  
9) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej. 
     ygodniu podczas 
       

     

leczenia. 
2.2 Badania obrazowe 
Badanie tomografii komputerowej lub rezonansu 
    - 
wykonywane co 7-9 tygo      
cykle terapii. 
      

kryteriami RECIST. 
 

�

�

�

�

�

 

        



 B.9. 
 
LECZENIE RAKA PIERSI  (ICD-10  C 50) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 
1.1 Kryteria kwalifikacji 
1) histologiczne rozpoznanie raka piersi; 
          
IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik /+/ w badaniu FISH lub CISH); 
       
- T1c N0, II - T0-2 N0-1 lub IIIA - T3 N1); 
      
       
     -3 N2); 
        
        
        
       
 
6) czynniki ryzyka nawrotu raka wykazane na podstawie histologicznego 
    
        
(cecha pN+) lub 
b) n        
       
         
        
w       
   
 

2. Leczenie przerzutowego raka piersi trastuzumabem albo 
     
2.1 Kryteria kwalifikacji 
1) histologiczne rozpoznanie raka piersi z przerzutami   - (dla 

 1. Leczenie adjuwantowe raka piersi 
trastuzumabem 
     
        
po czym 6 mg/kg powtarzane w 3 tygodniowych 
      
minut. 
       
        
       
     y 
      
tygodnie, zgodnie z uprzednim planem leczenia. 
         
      
       
kolejne podtrzym      
     
       
       
w 90-  
   
przez c     
pierwszego wlewu i przez 2 godziny od 
    
    
     
    
     
     

 1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 
     
a) badanie immunohistochemiczne lub FISH lub CISH 
     
ER i PGR), 
b) morfologia krwi z rozmazem, 
c) poziom kreatyniny, 
d) poziom ALAT, 
e) poziom AspAT, 
   
g) USG jamy brzusznej, 
h) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii 
     
  
i) scy      
klinicznej), 
j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia 
bramkowana serca), 
k) konsultacja kardiologiczna. 
1.2 Monitorowanie leczenia 
Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie: 
a) morfologia krwi z rozmazem, 
b) poziom kreatyniny, 
c) poziom AlAT, 
d) poziom AspAT, 
   
f) EKG. 
Badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana 
serca) przeprowadzane w 9, 18, 27, 36 i 45 tygodniu oraz 
      

        



     
      
lub z przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin (dla trastuzumabu 
       cznym); 
       
       
trastuzumabu stosowanego w monoterapii); 
4) udokumentowana progresja po uprzednim leczeniu trastuzumabem jest 
kryterium         
5) udokumentowana nadekspresja receptora HER2 (wynik /3+/ w badaniu 
IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik /+/ w badaniu FISH lub CISH); 
   -2 wg WHO; 
     
      
        
3-       
 
     
         
        
       
      
zaawansowanym nowotworem; 
   
       
      
zastosowano ten lek w leczeniu adjuwantowym raka piersi. 
 

3.    
1) Leczenie adjuwantowe raka piersi: 
a) rozpoznanie przewodowego raka przedinwazyjnego, 
b) zaawansowanie w stopniach I A oraz IIIB, IIIC i IV, 
c) progresja choroby w trakcie stosowania leku, 
          
       
        
klinicznych (np. wieloletnia lub niekontrolowana cukrzyca), 
f) frakcja wyrzutu lewej komory se      

     
     
podawane w 30-minutowym wlewie. 
    
   ogresji choroby lub 
    
znaczeniu klinicznym. 
 

2. Leczenie przerzutowego raka piersi 
trastuzumabem 
     
   
      
mg/kg     
    
    
     
i leczeniu skojarzonym z paklitakselem, 
docetakselem lub inhibitorem aromatazy: 
      
         
     
       
    
    by lub 
    
znaczeniu klinicznym. 
 

   
     
Zalecana dawka dobowa laptynibu wynosi 1.250 
       - dawki 
dobowej nie    
    
    
  
     
    2 

podania trastuzumabu. 
 
2. Paliatywne leczenie raka piersi 
     
a) badanie immunohistochemiczne lub FISH (ocena 
      
PGR), 
b) morfologia krwi z rozmazem, 
c) poziom kreatyniny, 
d) poziom AlAT, 
e) poziom AspAT, 
   
g) USG jamy brzusznej, 
h) RTG - klatki piersiowej lub badanie tomografii 
     
  
       
klinicznej), 
j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia 
bramkowana serca); 
k) konsultacja kardiologiczna 
2.2 Monitorowanie leczenia 
Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie 
a)morfologia krwi z rozmazem, 
b) poziom kreatyniny, 
c) poziom AlAT, 
d) poziom AspAT, 
   
Badania przeprowadzane co trzy podania trastuzumabu: 
a) USG jamy brzusznej, 
b) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii 
     
  
c) badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana 
serca), 
d) scyntygrafia      
klinicznej), 

        



ECHO lub MUGA, 
      
 
      
        
i)      
      
        
2) Leczenie przerzutowego raka piersi: 
      y w programie,, 
        
      
    -    
d) progresja choroby w trakcie stosowania leku: 
-    nowotworowych lub 
-     -   
       
      
      oraz niekontrolowane 
  
  
 

   dawki podzielone) w 
dniach 1- 14 w cyklach 21- dniowych. 
 

e)EKG 
 

�

�

        



 B.10. 
 
LECZENIE RAKA NERKI  (ICD-10  C 64) 
�

   
    

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 
1  2  3 

1. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sunitynib  
1.1 Kryteria kwalifikacji 
      

      

60% utkania)    
        

po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);  
        
4) uprzednie wykonanie nefrektomii;  
5) udokumentowa     
         

komputerowej tomografii (KT) lub magnetycznego rezonansu (MR) z 
       

 onalnej rentgenografii (RTG) lub MR;  
      

     
   -100 wg skali Karnofsky'ego;  
        morial 
Sloan-Kettering Cancer Center);  
        
      

      

 
       

laboratoryjnych krwi:  
      
-     -  
        
-     paraginowej) w surowicy 

 1. Sunitynib 
1.1 Zalecana dawka sunitynibu wynosi 50 mg doustnie 
         

14-     -tygodniowy cykl 
leczenia.  
      

    

      

     

        

       

po tym okresie 14-   
      

       

     

leczenie.  
         

istotne klinicz    
       

         

    -   
      

    

leczenia. 
 
2. Sorafenib 
2.1 Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 mg 
         

przerw.  

 1. Badania przy kwalifikacji do leczenia 
sunitynibem, sorafenibem lub ewerolimusem 
   

raka nerki lub mieszanego raka 
   

     
2) morfologia krwi z rozmazem;  
     
     
     
6) oznaczenie    
   

alaninowej; 
   

asparaginianowej;  
   

mleczanowej (LDH);  
    

(TSH) - dla sunitynibu i sorafenibu;  
     

surowicy; 
      

klinicznych;  
         
14) badanie KT klatki piersiowej i jamy brzusznej; 
15) badanie RTG klatki piersiowej; 
      -    
    

      

        



 -     
    -     
c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:  
-       5/mm3, 
-       
1500/mm3, 
-        
        
     -naczyniowego. 
Kry      
      
         

      

 
   z programu 
1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;  
        

   
        

skali WHO;  
4) utrzym        
Karnofsky'ego; 
      

    

         
         
 
2. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sorafenib 
2.1 Kryteria kwalifikacji 
       

     

   

        

przerzutowego;  
        

po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);  
     

      

    

        

    

sorafenibu do 400 mg dziennie (2 tabletki po 200 mg 1 
raz dziennie).  
      

swojego       
      
        

     

      

400 mg podaw    
      

    

leczenia. 
 
3. Ewerolimus 
3.1 Ewerolimus jest stosowany w dobowej dawce 10 mg 
          z 
        
      

    

        

    

ewerolimusu do 5 mg dziennie (1 tabletka po 5 mg 1 raz 
dziennie). 
      

       

      
        dziennie 
     

     
 

      

    
17) elektrokardiogram (EKG); 
     
      

    

    

na leczenie. 
    
1) morfologia krwi z rozmazem;  
     
     
     
   

alaninowej; 
   

asparaginianowej;  
7) oznaczenie akt   
     
    
1) co 6 tygodni - w przypadku leczenia sunitynibem;  
2) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia sorafenibem;  
3) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia 
ewerolimusem. 
3. Monitor   
1) badanie KT lub MR odpowiedniego obszaru; 
2) badanie RTG klatki piersiowej -   
wykonywane badanie KT;  
3) EKG;  
      

klinicznych. 
    
     12 tygodni;  
    
a) co drugiego kursu leczenia - w przypadku 
sunitynibu,  
b) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku 

        



zastosowaniem interferonu alfa lub udokumentowane przeciwwskazania do 
dalszego stosowania interferonu alfa;  
4) uprzednie wykonanie nefrektomii;  
5) udoku     
         

         

       
      
     
   -100 wg skali Karnofsky'ego;  
        

Sloan-Kettering Cancer Center); 
       
      

      

  
       

laboratoryjnych krwi:  
a) wyniki ba    
-     -  
        
-       
 -  cy normy,  
    -     
c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:  
-       5/mm3,  
-       
1500/mm3, 
-         
        
     -naczyniowego. 
      
  czasu leczenia w programie 
         

      

 
     

sorafenibu,  
c) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku 
ewerolimusu;  
         
z powodu udokumentowanej progresji choroby.  
    

     
     

przeprowadzana zgodnie z kryteriami RECIST lub 
CHOI. 
 

        



1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;  
        

  
        

skali WHO;  
         

Karnofsky'ego;  
      

    

         
      ie stosowania leku. 
 
3. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej 
ewerolimus 
3.1 Kryteria kwalifikacji 
      

      

60     
        

po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);  
     

   tynib albo sorafenib) 
       

immunoterapii;  
4) uprzednie wykonanie nefrektomii;  
      
         
         

       
      

    
   -100 wg skali Karnofsky'ego; 
        

Sloan-Kettering Cancer Center);  
        
      

      

        



  
        
     -naczyniowego;  
       

laboratoryjnych krwi:  
      
-     -  
      lberta),  
-       
 -     
    -     
c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:  
- liczba p     5/mm3,  
-       
1500/mm3,  
-         
       
        

     

klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, werapamil, flukonazol, 
diltiazem, cyklosporyna). 
      
   zenia w programie 
         

      

 
     
1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;  
2) w       
   
        

skali WHO;  
         

Karnofsky'ego;  
5)      
    

         

        



    ycia w trakcie stosowania leku. 
 
�

�

�

�

 

        



 B.11.  
 
   (ICD-10  C 71) 
 

   

     
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
WYKONYWANE W RAMACH 

PROGRAMU 
      
wielopostaciowym 
1.1 Kryteria kwalifikacji 
        

     
      - 2; 
       
        
   
      
        

wy 
     
      
        

     
      - 4; 
4) brak skut     - pogorszenie stanu 
chorego; 
5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu 
        

    ). 
 

            
     
      
chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi 
przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia 
chirurgicznego i radioterapii 

       
wileopostaciowym 
        

       

do 6 cykli temozolomidu w monoterapii (okres monoterapii). 
Temozolomid w ramach skojarzonego leczenia 
(radiochemioterapia) chorych na pierwotnie rozpoznanego glejaka 
     
1) okres jednoczesnego stosowania chemioterapii i radioterapii - 
leczenie skojarzone 
a) temozolomid - codziennie w dawce 75 mg/m2  

przez 42 dni 
b) radioterapia - 2 Gy dziennie przez 5 dni w tygodniu do dawki 
           
       

    - monoterapia 
a) temozolomid pierwszy cykl - w dniach od 1. do 5. w dawce 150 
mg/m2      -dniowa przerwa 
w podawaniu leku 
b) temozolomd kolejne cykle (od 2. do 6. cyklu) - w dniach od 1. 
do 5. cyklu w dawce 200 mg/m2      
 
2. Leczenie           
     
Cykl leczenia obejmuje 28 dni. Pacjentom niepoddawanym 
       

dawce 200 mg/m2          

          
     

 1. Badania przy kwalifikacji 
a) morfologia krwi z rozmazem, 
   
c) poziom kreatyniny i mocznika we krwi, 
d) ocena stopnia zapotrzebowania na 
kortykosteroidy, 
e) badanie histopatologiczne,  
f)    

   
g) badanie neurologiczne. 
 
2. Monitorowanie leczenia 
2.1 Leczenie skojarzone 
Raz w tygodniu morfologia krwi z rozmazem 
2.2 Monoterapia 
     
a) morfologia krwi z rozmazem 
b) ocena stopnia zapotrzebowania na 
kortykosteroidy 
c) badanie neurologiczne 
W przypadku pogorszenia wyniku badania 
neurologicznego lub oceny stopnia 
   

   ane 
   
      
1) kreatynina; 
2) AspAT; 
3) AlAT; 

        



2.1 Kryteria kwalifikacji 
        

udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania 
leczenia chirurgicznego i radioterapii 
      - 2; 
       
        
   
      
Czas leczenia w pr     

 
     
      
        

     
      - 4; 
       - pogorszenie stanu 
chorego; 
5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu 
        

wys      
 

dawka wynosi 150mg/m2        

drugim cyklu do 200mg/m2        pod 
     

wynosi 1,5 x 109
      100 x 109. 

Leczenie temozolomidem prowadzone jest zwykle do 6 cykli, o ile 
      

nieakceptowaln     

 
 

4) tomografia komputerowa lub rezonans 
magnetyczny; 
 

 

        



 B.12. 
 
    (ICD-10  C 82, C 83) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
        

lub IV stopniu zaawansowania, a w przypadku zastosowania monoterapii - 
          
lub 
       

         

   
      
      - 2; 
       

 
       
 

      
         

     
 

   
       

      
      
      - 4; 
    po 2 cyklach stosowania; 
          

rytuksymabem; 
        
    
  
 

 1. Dawkowanie 
    

       

stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany 
jest w dawce 375 mg/m2    
       

tygodnie. 
     

      

      

leczenie indukcyjne po zastosowaniu chemioterapii 
bez lub z rytuksymabem wynosi 375 mg/m2 
       

progresji choroby lub przez maksymalnie okres 
  
    

       

stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany 
jest w dawce 375 mg/m2    
     

    -   
    

    

  rytuksymab podawany jest w dawce 
375 mg/m2   nej w postaci wlewu 
      

21 dni -   
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2) dehydrogenaza mleczanowa w surowicy; 
3) gammaglutamylotranspep tydaza (GGTP); 
4) fosfataza zasadowa (AP); 
5) transaminazy (AspAT, AlAT); 
    
7) poziom kwasu moczowego; 
   
     
     
11) proteinogram; 
      

tkanki    
13) badanie histologiczne wycinka; 
       

  
15) radiografia klatki piersiowej; 
      

klinicznych); 
17) tomografia kom  
18) tomografia komputerowa klatki piersiowej i szyi; 
19) tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy; 
        

  
21) USG w diagnostyce ewentualnych zmian jamy 
brzusznej, tk      
     

 
     

        



     
 
2.Monitorowanie leczenia 
    niem leku: 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2) poziom kreatyniny; 
3) poziom kwasu moczowego; 
    
5) fosfataza alkaliczna; 
6) bilirubina; 
       
Badanie przeprowadzane po 3 lub 4 cyklu leczenia oraz po 
       

schemacie leczenia): 
1) TK lub rezonans magnetyczny zmiany mierzalnej; 
2) EKG. 
 

�

�

        



�

�

  
 

     -10 C 90) 
 

   

   

PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 

1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem 
1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych 
    
Pacjenci z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim 
     

    

      
      

< 60 ml/min; 
     

    ) lub t(14; 
16) lub delecja 17p;  
     
      
trakcie zastosowanej terapii szpiczaka mnogiego lub 
    
       

do     
   y 
    
1) chorzy z cechami progresji  po co najmniej 2 cyklach 
leczenia  I  lub II linii bez zastosowania bortezomibu; 
2)        
odpowiedzi  po 4 cyklach  leczenia I lub II linii bez 
zastosowania bortezomibu; 
3) chorzy z nawrotem choroby po skutecznym  leczeniu w I 
lub II linii; 

1. Dawkowanie 
1.1      
    
    
  
Bortezomib w dawce 1,3 mg/m2  jest podawany ze 
stosowanymi doustnie melfalanem i prednizonem przez 
 -tygodniowych cykli. W trakcie cykli 1-4 
           

22, 25, 29, i 32) natomiast w trakcie cykli 5-9 bortezomib 
           

        

           

          

54 tygodnie.   
      

      

   

prednizonu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
Charakterystykach  Produktu Leczniczego. 
1.2 U pacjen      
      
jego skutecznej terapii 
  wka bortezomibu wynosi 1,3 mg/m2  
        

(w dniach 1., 4., 8     -dniowa przerwa (od 
12. do 21. dnia)     

1. Badania przy kwalifikacji 
1) oznaczenie morfologii krwi;  
2) oznaczenie AspAT, AlAT;  
3)  ;  
4) kreatynina;  
5) bilirubina;  
6) klirens kreatyniny;  
7) proteinogram; 
8) immunofiksacja w surowicy krwi;  
9)   ;  
10) badanie na    - Jonesa w moczu 
     ; 
11) mielogram  lub trepanobiopsja szpiku;  
12)     ;  
13) MR lub TK (w wybranych przypadkach); 
14)  -mikroglobuliny;  
15) badanie      ; 
16) badania cytogenetyczne  (w wybranych przypadkach). 
2. Monitorowanie leczenia 
        

wykon   . 
    oznaczenie: 
1) morfologii krwi;  
  ; 
3) AspAT; 
4) AlAT; 
5) bilirubiny. 

        



�

�

4) chorzy z nawrotem szpiczaka po chemioterapii 
wysokodawkowej    
     

   . 
     

       jszych 
liniach leczenia i nie uzyskano odpowiedzi w postaci co 
   
5) U chorych z nawrotem szpiczaka po uzyskaniu co najmniej 
       

chemioterapii wysokodawkowej i przeszczepieniu kom
     

     

 eczenia. 
       

stosowania antykoncepcji. 
 enie czasu leczenia w programie  
2.1.      
    

     

     

      -
tygodniowych cykli.  
W trakcie cykli 1-      
tygodniu natomiast w trakcie cykli 5-   
raz w tygodniu.   
2.2        
zastosowanej terapii szpiczaka mnogiego lub na  
     przez maksymalnie 
osiem cykli. 
          

         -dniowa przerwa (od 
12. do 21. dnia). 
Opisany trzytygodniowy okres     
leczenia. 

      

bortezomibu  powinny      
      

      

    

zaleceniami zawartymi w Charakterystyce  Produktu 
Leczniczego. 
1.3. W przypadkach opisanych w ust. 1.1 i 1.2 r
      

         
        

     

         
 

Po 2 cyklu leczenia oznaczenie:  
1) morfologii krwi; 
2) proteinogramu; 
3)    
4)      
5)      
6)     
7)        
moczu (dotyczy chorych    . 
Po 4 cyklu leczenia oznaczenie:  
1) morfologii krwi; 
2) proteinogramu; 
3) immunofiksacja w surowicy krwi; 
  atyniny;  
    ;  
    ;  
   ; 
8)      owicy krwi (do 
decyzji lekarza). 
Po 6 cyklu leczenia oznaczenie:  
1) morfologii krwi; 
2) proteinogramu; 
3)  ; 
    ; 
5)  spAT i AlAT;  
   ; 
7)        
      ;  
8)       ; 
9) mielogram lub trepanobiopsja szpiku (do decyzji lekarza). 
       
1) morfologii krwi; 
2) proteinogramu; 
  ; 
    ; 

        



�

�

       

      

      

      no 
     8 cykli leczenia 
bortezomibem. 
       

   

     

bortezomibem po mnie      
     ach leczenia 
poprzeszczepowego. 
      

    

    ami, 
       
      mu ze 
   
      

   
2)  ostra rozlana naci   i osierdzia.  
4. Kryteria     
1       
     ; 
2) progresja choroby po 2 cyklach  leczenia z zastosowaniem 
bortezomibu ; 
3) brak popra      
zastosowaniem bortezomibu. 

   i AlAT; 
   ; 
7) immunofiksacja w surowicy krwi; 
8)        
      ;  
9) mielogram lub trepanobiopsja szpiku; (do decyzji lekarza);  
10)       ; 
11)     mikroglobuliny; 
12)       . 

�

        



 B.14.  
 
     (ICD-10  C 92.1) 
�

   
   

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
        
1.1 Kryteria kwalifikacji 
      
   -ABL lub chromosomu Filadelfia 
(Ph+)    
    
        
      
       
cytogenetyczn      
c) nowo zdiagnozowani -    
        
       
remisji cytogen      
       
        
wznowa choroby; 
2) w fazie przyspieszonej: 
    wykorzystania imatinibu; 
3) w fazie kryzy blastycznej: 
      
   
       
        
   -  
bilirubiny, 5-     
     
 
   ug WHO 3-4; 
          

      
  
Zalecane dawkowanie imatinibu u 
 w fa  PBSz 
   
      
     
       
    
         
109     
remisji cytogenetycznej lub niewielkiego nawrotu 
   
     
   
Zalecane dawkowanie imatinibu u 
 w fazie przyspieszonej 
   
      
    
        
       
promi       
       
    
     
       
100 x 109     z leczeniem. W fazie 
     
       

       
imatinibem 
1.1 Badania przy kwalifikacji 
a) morfologia k     
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
    
    
g) badanie cytogenetyczne szpiku, 
h) badanie cytogenetyczne krwi, 
i) badanie cytologiczne szpiku, 
       -ABL 
(opcjonalnie), 
     
    
szpikowej imatinibem: 
       
    
a) morfologia k     
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
e) badanie cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej. 
       
      itej 
remisji cytogenetycznej, co rok. 
      

        



hematologicznej, brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako 
       -        
5) znalezienie dawcy sz      
     
         
     
         
      
      
 
        
2.1 Kryteria kwalifikacji 
       
      
   -ABL lub chromosomu Filadelfia 
    
1) w   
        
      
       
     , 
c) nowo zdiagnozowani -     
       
       
       
       
        
wznowa choroby; 
       
wykorzystania imatinibu; 
3) w fazie kr     
wykorzystania imatinibu. 
   
       
        
pozahematologicznych (3-kro    -krotny wzrost 
     

    
   
    
      
c    
hematologicznej. 
Zalecane dawkowanie imatinibu w fazie kryzy 
blastycznej     
      
      
30%. 
2. Lecz    
dzieci imatinibem 
      
  2 pc.). 
U dzieci     
zaawansowanych     2 pc. 
     tej dawki 
      
        
      - 
     
      
   na neutropenia 
   
      2 
pc do 570 mg/m2      
       
  
     j etapie); 
    
      
c) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 12 
  
    
hematologicznej lub cytogenetycznej. 
3.Leczenie przew   

      
      
      
Imatinibem 
2.1 Badania przy kwalifikacji 
       
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
    
    
g) badanie cytogenetyczne szpiku, 
h) badanie cytogenetyczne krwi, 
i) badanie cytologiczne szpiku, 
       -ABL 
(opcjonalnie), 
     
2.3 Monitorowanie leczenia 
       
    
a) morfolog      
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
    
    
      
       - badanie 
 PCR (BCR-ABL/ABL ratio). 
Co 90 dni - badanie cytogenetyczne szpiku. 
Co 90 dni - USG jamy brzusznej. 
Co 180 dni - badanie histologiczne szpiku. 
    
dazatynibem 
3.1 Badania przy kwalifikacji 

        



     
     -4; 
       nia leku: 
- brak remisji hematologicznej, 
- brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w 
     -        
         
przeszczepien     
         
     
         
      
      
 
      
3.1. Kryteria kwalifikacji 
      
  -ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+); 
      
     -2; 
        
imatinibem: 
           
T315l, 
          
leczenia imatynibem, 
          
leczenia imatynibem 
         
leczenia imatynibem, 
       
 
     
   
        
        
    

  
    
       
    
    
       awane 
     
    
    
    
limfoblastyczna z chromosomem filadelfijskim 
(Ph+ALL) 
W przypadku wys  
        
      
      
 
      
    
   
      
    
     
poszukiwanie dawcy szpiku 
    j u 
  
       
        
      
      
       ku. 
      
      
     
   
    
konieczne zaprzestanie podawania nilotynibu przez 

a) morfologia krwi z rozma   
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
    
    
g) badanie cytogenetyczne szpiku, 
h) badanie cytogenetyczne krwi, 
i) badanie cytologiczne szpiku, 
j) badanie      -ABL 
(opcjonalnie), 
     
    
szpikowej dazatynibem 
   -       
(po uzyskaniu remisji hematologicznej co 90 dni): 
       
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina. 
Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni 
       
      
cytogenetycznej co 90 dni. 
      
4.1 Badania przy kwalifikacji 
       
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina, 
e) fosfataza alk  
    
g) badanie cytogenetyczne szpiku, 
h) badanie cytogenetyczne krwi, 

        



        
  ilotynibu lub z niepowodzeniem leczenia 
nilotynibem 
        
       
        ekarza 
        
w oparciu o wskazania medyczne. 
   
       
        ych 
   -  
bilirubiny, 5-     
     
 
     -4; 
         
-brak remisji hematologicznej, 
-brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w 
     -        
5) brak odpowiedzi cytogenetyc    
         
     
         
    powiedzi cytogenetycznej 
         
      
      
 
  czna lub pozahematologiczna w stopniu 3 lub 4 - 
       
      
4.1. Kryteria kwalifikacji 
      
  -ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+); 
      
     -2; 

pewien czas lub zmniejszenie podawanej dawki, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
charakterystyce produktu leczniczego 
 

i) badanie cytologiczne szpiku, 
       -ABL 
(opcjonalnie), 
     
4.2 Monitorowani   
szpikowej nilotynibem 
       
90 dni): 
       
blasty), 
b) AspAT, AlAT, 
c) kreatynina, 
d) bilirubina. 
Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni 
       
      
cytogenetycznej co 90 dni. 
 

        



        
imatinibem: 
           
T315l, 
          
leczenia imatynibem, 
          
leczenia imatynibem 
         
leczenia imatynibem, 
       
 
     
   
        zeni 
        
     
        
      nia 
dazatynibem. 
        
        
w oparciu o wskazania medyczne. 
   
     na nilotynib; 
        
   -  
bilirubiny, 5-krotny wzrost ak   
     
 
     -4; 
         
- brak remisji hematologicznej, 
- brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w 
     -        
       
         

        



przeszczepi     
         
     
         
      
      
 
 

�

�

        



 B.15. 
 
         -10  D 66, D 67) 

 
   

     
W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 
RAMACH PROGRAMU 

     

     

    

     

weryfikacji leczenia w programie zapobiegania 
         

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
     
1. 1.        
       

         

      

      
Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej 
   koncentraty osoczopochodnych 
    

VIII lub czynnika IX. 
1.2.   
     

      

osoczopochodnymi (ludzkimi). 
Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej 
   koncentraty rekombinowanych 
     

czynnika IX, minimum drugiej generacji. 
1.3.     
odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX dla dzieci, u 
     

 

    
1) czynnik VIII:  
        25- 40  
   -3 razy 
w tygodniu,  
       25-40 jednostek 
  - 3 razy w tygodniu, z 
      

dotyczy dzieci dotychczas leczonych 2 razy w 
tygodniu z dobrym efektem; 
2) czynnik IX:  
25-    -2 
       

raz w tygodniu dotyczy dzieci dotychczas leczonych 
z dobrym efektem. 
 
2.     
1) czynnik VIII:  
        25- 40  
   -3 razy 
w tygodniu,  
       25-40  jednostek 
      
2) czynnik IX:  
25-     
w tygodniu. 
 
3. U dzieci, u k   
  , zapewnienie 
        

1.      

w programie,  na podstawie decyzji lekarza lokalnego 
lub      
  
1)  badania przesiewowe: 
     
       
c) czas protrombinowy (PT), 
d) czas trombinowy (TT); 
2)      
3)    cia I, VIII i IX, von 
Willebranda (vWFRCo), XI, XII; 
4) antygen czynnika von Willebranda (vWFAg); 
5) ocena miana inhibitora czynnika VIII i IX u dzieci 
uprzednio leczonych (test Bethesda w modyfikacji 
Nijmegen); 
6)       HCV PCR, 
HBV PCR); 
7) morfologia krwi. 
 
       

wymienione w pkt 1-     
     
ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie 
zapobieg        
      

    
 
2. Monitorowanie leczenia  
2.1.    
       

        



        czynniki 
osoczopochodne (ludzkie); 
        czynniki 
rekombinowane minimum drugiej generacji. 
 
     
2.1.      
         

        

  
Substancja czynna fina   
   koncentraty osoczopochodnych 
    

VIII lub czynnika IX. 
2.2.   
    czynnika 
         

    
 
    
    
   
(inhibitore       
        
     Finansowanie 
   

      

podmiotami odpowiedz  
     

przetargowej. 
 
    

         
1)     
    

         

     

    

1) pierwsza doba: 40 do 70 jednostek 
     
         

rodowych/ kg m.c., co 12 godzin; 
       

  
      

     
 
    

     

      

    

     

     

w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z 
     
 
 

   - n      
   -       
3) NMR -      
 
 
2.2.      

     

oraz rejestracja danych wymaganych w programie do 
     
Badania w monitorowaniu leczenia: 
1) aminotransferaza alaninowa (AlAT) co najmniej raz w 
roku; 
2) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) co najmniej 
raz w roku; 
   -HBs; 
       

  -HBS), u dodatnich 
 -HBc i anty HBe, DNA HBV; 
  -HCV (raz w roku), u dodatnich RNA 
HCV; 
  -HIV (w uzasadnionych przypadkach), u 
dodatnich RNA HIV; 
         

raz w roku; 
    
 
2.3. Na  podstawie decyzji lekarza lokalnego lub 
      

ramach moni   
 
       
        

hemofilii A  czynnika VIII, w hemofilii B  czynnika IX); 
   sytuacji klinicznej   
      

dotychczasowej dawce oraz w innych uzasadnionych 
sytuacjach (np. przed zabiegami i procedurami inwazyjnymi 
lub po zmianie produktu leczniczego koncentratu czynnika 

        



     

w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z 
    

2) pacjenci uprzednio zakwalifikowani do programu, 
    

     

po dniu 15 stycznia 2010 r. 
 
   
Stwierdzenie obe  
     B.U. oraz o  mianie 
       

    
 
      
module programu (dotyczy przyczyn, z powo 
  - uprzednio zakwalifikowanego - w 
     
     

       

       ad 
6   
     
 
       
        

      

      

kryter  
 

   
 
2.4. Oznaczanie inhibitora:  
    -      
10 przetoczeniach;    
    -       
 3) w momencie  zmiany produktu leczniczego  koncentratu 
    
       

dotychczasowej dawce. 
 
W przypadku niewykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia 
        
W przypadku wykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia 
powinny       
     

lekarza regionalnego centrum leczenia hemofilii). 
 
 

 
 

 

        



 B.16. 
 
    (ICD-10  D 75.2) 
 

   
    

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
    
     
     

    
4) stwierdzona niedostateczna reakcja na hydroksymocznik; 
             

        
    -         
          

      

    
 

      
         

      

 
 

   
        
        
    
      
          
6) brak efektu terapeutycznego po 4 tygodniach leczenia; 
      apii; 
8) nietolerancja laktozy; 
  
 

      anagrelidu 
       

       

     

        

        

    

  

    

co 4 tygodnie. 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) morfologia krwi; 
     
      
4) badanie podmiotowe i przedmiotowe; 
5) EKG. 
 
2. Monitorowanie leczenia 
1) morfologia krwi -    
przynajmniej raz na 4 tygodnie; 
    

raz na 12 tygodni; 
3) oznaczenie klirensu kreatyniny raz na 4 tygodnie; 
4) badanie podmiotowe i przedmiotowe raz na 4 tygodnie; 
5) EKG raz na 4 tygodnie. 
 

�

 

        



 B.17. 
 
      -10   D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, 
D 80.8, D 80.9; D     82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89) 
 

   

      
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
     - 
     
report on Primary Immunodeficiences, Clinical and 
Experimental Immunology, Vol. 99 (Suppl.1), 1995); 
      
3) s      
   
 

      
      
     
 

   
     
preparatu. 
     
    
       
 

 1. Dawkowanie 
1.1 Pierwsze podanie immunoglobulin w dawce 0,6-0,8 g/kg m.c. 
         
          
godzin). 
1.2 Kontynuacja leczenia substytucyjnego wlewami w dawce do 0,4 
        awki 
    
poziomu IgG w surowicy) 
        
      
      
najmniej 0,2 do 0,5 g/kg m.c. w okresie tygodnia (0,1 do 0,15 g/kg 
         
         
        
  
    
     
przez szpital (Poradnia Immunologii Klinicznej) do domu. 
       
        
    
     
 

 2. Badania przy kwalifikacji 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2) AlAT; 
3) AspAT; 
    
5) oznaczanie poziomu immunoglobulin i podklas IgG lub 
  
6) proteinogram; 
       
     
    
    
W     
     
HBV, HCV) -    
 

2.Monitorowanie leczenia 
2.1   
      dnie 
z harmonogramem dawkowania co 4 tyg.: 
a) morfologia krwi z rozmazem, 
b) AlAT, 
c) AspAT, 
d) poziom IgG w surowicy. 
       
       
-    G i podklas IgG lub 
     
    

        



a) IgA w surowicy krwi, 
b) IgM w surowicy krwi. 
    
- USG jamy brzusznej. 
     
 
a) oznaczanie st      
     
b) IgA w surowicy krwi, 
c) IgM w surowicy krwi, 
d) USG jamy brzusznej. 
2.2   
      -6 
 
a) badania       
   
b) morfologia krwi z rozmazem, 
c) AlAT, 
d) AspAT. 
    
- USG jamy brzusznej. 
Raz na rok: 
-      
 

�

 

        



 B.18. 
 
       (ICD-10  E 22.8) 
 

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH 

PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
      

       

         

  toryjnych i obrazowych oraz badania 
klinicznego; 
       

kostnego i niskim przewidywanym wzrostem docelowym. 
 

      
      

     

programu 
 

   
    

    

  
    

kostnego: pow   
      

normy dla okresu prepubertalnego 
(4 cm na rok). 
 

 1. Dawkowanie leuproreliny 
       

    

leku na       

     

    

     
    25 kg, dawka 3,75 mg x 2, liczba 
   a 7,5 mg; 
           

         
           

       
 
2. Dawkowanie triptoreliny 
         

     

         

       

      
 

 2. Badania przy kwalifikacji 
  -  -HCG); 
   
    
  -hydroksyprogesteronu; 
   
6) test stymulacyjny na wydzielanie LH i FSH; 
   
8   
   
         

  
          

kostnego; 
       
13) badanie tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny 
     

  
        

      

wzrost docelowy dziecka; 
        

   -Marschalla. 
 

3.Monitorowanie leczenia 
          
1) LH; 
2) FSH; 
3) o     

Tannera-Marschalla. 

        



         

rezonansu magnetycznego celem oceny wieku kostnego. 

 

        



 B.19. 
 
    (ICD-10  E 23) 
�

� � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � � � � �  
 � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �� �

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
       

       

        , 
      

       

 
 

1.Kryteria kwalifikacji 
            

siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich; 
     -1 SD w odniesieniu do tempa 
wzrastania populacji dzieci polskich (wymagany jest co najmniej 6-
        

wzrostu),      

Baley-Pineau; 
      -Pyle; 
      

      
         
           

         

wzrostu - test przesiewowy); 
         

         

          

 
      m lub 
       

twarzoczaszki; 
   -przysadkowej (TK z 

 1. Dawkowanie 
Somatotropina podawana codziennie wieczorem w 
dawce: 0,1 - 0,33mg (0,3 -     
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
      

 -1. 
    

   

     
 

2. Monitorowanie leczenia 
       

 -1. 
         

pomiarem odsetka glikowanej hemoglobiny A1C 
        

glikemii i insulinemii. 
2.3 Co 90 dni 
  - lub 48-godzinna hospitalizacja; 
2) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji 
   -     
    

       -25% 
 
3) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - 
      

antydiuret  
   -   
     -10%)); 
4) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji 
     

stymulacji wydzielania gonadotropin -   
         

-     

        



kontrastem, MRI). 
 

� ��� � � � � �� � �� �� � � � � ��� � � � � �� �� �� � � � � � � ��  
       yjny ds. 
       

      

 
 

� ��� � � �� � �� �� � �� � � � � �� �� �� � � � � � � � �  
     
2) pseudo-tumor cerebri; 
3) cukrzyca; 
4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej; 
       
       

       

          
     
          

    
 

   -10%). 
2.4 Co 180 dni 
      4; 
2) jonogram w      
Na+). 
2.5 Co 365 dni 
   -1; 
       

(do oceny wieku kostnego) 
       -
3% leczonych) - konsultacja ortopedyczna, RTG lub USG 
       

biodrowych 
       

 -5% leczonych): konsultacja okulistyczna; 
   

 owego TK z kontrastem lub MRI. 
5) konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; 
konsultacja neurochirurgiczna; morfologia krwi z 
rozmazem; TK z kontrastem lub MRI OUN (dotyczy 
    

rozrostowej lub innych p   -
15%). 
      

      

     

    
    

    

    

WNP). 
 

�

�

�

 

        



 B.20. 
 
        IGF-1  (ICD-10  E-34.3) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
     
     
insulinopodobnego czynnika wzrostu-   
Stosowania Hormonu Wzros    
Funduszu Zdrowia. 
 
1.Kryteria kwalifikacji 
       -     
i wieku, na siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich, 
  -  -2,5        
         
hormonu -        
      
stymulacji sekrecji tego hormonu), 
       -1, przyczyn 
     
       
    
5) rozp    -1 potwierdzone testem 
generacji somatomedyn, 
        
        
 -1 lub promotora tego genu. 
 

      
         
       
       
 

3.        
preparatem rhIGF-1 

 1. Dawkowanie 
Mecaserminum podawane jest w dawce 0,04 - 
        
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
   -1, 
   3, 
      
      kemii i 
insulinemii 
5) Pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA1c 
  - lub 48-godzinna hospitalizacja 
      4 
       
Na+) 
9) Konsultacja laryngologiczna z audiogramem, 
     -
naczyniowego 
       
  
      
przedramienia (do oceny wieku kostnego) 
      
kontrastem lub MRI). 
 
2. Monitorowanie leczenia 
2.1          
   -1; 
   3; 
      
2.2      pnie co 365 dni 
-        
lub co 180 dni 
- pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA1c 

        



1)      
     
3) pseudo-tumor cerebri; 
4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej; 
5) brak z     
        
   -1 < 3 cm/rok; 
    
a) po     
      
 

2.3 Co 90 dni      
-  - lub 48-godzinna hospitalizacja. 
2.4 Co 180 dni 
1) po   
   4; 
       
Na+). 
2.5 Co 365 dni 
1) konsultacja laryngologiczna z audiogramem; 
      -
naczyniowego. 
2.6 Co 365 dni 
       
(do oceny wieku kostnego); 
      
kontrastem lub MRI) -      
 
      
      
     
  
 

�

�

�

        



 B.21. 
 
     (ICD-10  E 72.1) 
�

   

 
SCHEMAT DAWKOWANIA 
  

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 
RAMACH PROGRAMU 

1  2  3 
        

      

         

          

    
1. Kryteria kwalifikacji  
    -syntazy cystationiny 
(CBS), reduktazy 5,10-metylenotetrah   
      
           

             12 
i kwa      12 lub kwasu foliowego 
        

  
2) w przypadku rozpoznania homocystynurii klasycznej (deficyt CBS) negatywny 
    6     
          

         

podaniu doustnym 100 mg pirydoksyny, w przypadku braku reakcji w drugiej 
            

              

dobie testu wynosi 300 mg). Poziomy homocysteiny i metioniny powinny by
       6; 
        

     

      
 
 e czasu leczenia w programie 
         

 1. Dawkowanie 
1.1 Zalecana dawka dobowa 
   

dor    
      
    

     

podzielonych po 3 g. 
   

   

  

      
 

 1. Badania przy kwalifikacji: 
       
2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram);  
3) morfologia krwi;  
   12 i kwasu foliowego we krwi;  
       

  ania kwasu metylomalonowego;  
      
7) MRI OUN;  
8) konsultacja neurologiczna;  
        
       

   
11) konsul       
      
 

2. Monitorowanie leczenia Raz na 180 dni: 
       
2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram);  
3) morfologia krwi;  
   12, kwasu foliowego, witaminy 250HD3 we 
krwi;  
5) poziom Ca, PO4 3-, fosfatazy alkalicznej we krwi; 
        
       

 ;  
8) konsultacja neurologiczna;  
9) konsultacja dietetyczna. 
     

        



        

     
 
   
      
       - pacjenci z tym typem homocystynurii 
witaminoB6-       

        
         

          

         
    - weryfika  
         

      
     

         

     

  zadkich po przedstawieniu przez lekarza 
     

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

        



 B.22. 
 
LECZENIE CHOROBY POMPEGO  (ICD-10  E 74.0) 
 

   
 

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
     

     

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
      

          

      
 

1. Kryteria kwalifikacji 
      

     

glukozydazy w leukocytach krwi obwodowej lub fibroblastach 
    
 

      
        

      

 obiorcy z programu, zgodnie z kryteriami 
 
 

   
    
      

      

      

      
        
 

 1. Dawkowanie 
Dawka preparatu alglukozydazy alfa wynosi 20 
       

w po     
      

     

podawania leku o 2 mg/kg m.c./h, co 30 minut, do 
    

     

   
     

   

diagnozowaniu i leczeniu choroby Pompe lub 
   
     

     

     

     
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) stwierdzenie    
 -glukozydazy w leukocytach lub 
   

molekularnym; 
     -glukozydazie 
(nie jest badaniem obligatoryjnym); 
3) morfologia krwi z rozmazem; 
   
5) proteinogram; 
      -MB, 
   
    
     -cholesterolu; 
   -zasadowej; 
10) USG jamy br      
       
12) pomiary antropometryczne; 
13) konsultacja psychologiczna; 
    
15) EKG; 
   -naczyniowego; 
17) RTG klatki piersiowej; 
18) konsultacja pulmonologiczna; 
19) spirometria; 
20) konsultacja laryngologiczna; 
21) badanie audiometryczne; 
22) badanie okulistyczne; 
23) konsultacja ortopedyczna; 
24) konsultacja neurologiczna; 

        



25) konsultacja kardiologiczna; 
26) test 3/6 minutowego marszu. 
 
2.Monitorowanie leczenia 
2.1 Raz na 180 dni   
     

    

      

   dkich, na 
     
1) morfologia krwi z rozmazem; 
       

bilirubiny; 
    
   -zasadowej; 
   
6) proteinogram; 
     -cholesterolu; 
8) konsultacja pulmonologiczna; 
9) badanie spirometryczne; 
10) pomiary antropometryczne; 
    
12) EKG; 
   -naczyniowego; 
14) USG jamy brzusznej; 
15) test 3/6 minutowego marszu; 
16) RTG klatki piersiowej; 
17) badanie audiometryczne; 
18) konsultacja neurologiczna; 
19) konsultacja kardiologiczna; 
20) konsultacja laryngologiczna. 
2.2 Co 365 dni 
     

alfa (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o 
     

dotychczasowej terapii); 
2) badanie okulistyczne; 
3) konsultacja psychologiczna; 

        



   
5) konsultacja ortopedyczna. 
 

 

        



 B.23. 
 
LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A  (ICD-10  E 75) 
 

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
       

     

Funduszu Zdrowia. 
        

       stanu klinicznego 
      
 

1.Kryteria kwalifikacji 
       -
     

potwierdzone badaniem molekularnym. 
Refund        

         

        
      

    
 

      
       

      

karty monitorowania terapii. 
Leczenie        
       

       
 

   
      
       

leczenia; 
      

Gauchera; 

 1. Dawkowanie 
    

      

     

wynosi 30 U/kg m.c., podawanej co 2 tygodnie. 
Preparat jest podawany w postaci 
   
    

      

      

60 U/kg m.c., podawanej co 2 tygodnie (przed 
    ano 
   

      

      

maksymalnej dawce   
      

     

nieefektywne. 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) stwierdzenie braku lub znacznego niedoboru 
  -glukocerebrozydazy w 
    

wynikiem badania molekularnego; 
    

(nie jest badaniem obligatoryjnym); 
      
   
     
    
      
   
9) chitotrodydiaza; 
10) USG jamy brzuszne     
 
11) pomiary antropometryczne; 
12) MRI OUN; 
      
   
     

inteligencji; 
15) konsultacja okulistyczna; 
16) EKG; 
   -naczyniowego; 
18) konsultacja neurologiczna; 
19) konsultacja kardiologiczna (w uzasadnionych 
przypadkach); 
20) biopsja szpiku (w przypadku podejrzenia choroby 
Hodgkina. 

        



4) pacjenci z typem II choroby; 
          

ie nerwu okoruchowego objawy uszkodzenia OUN. 
 

 
2. Monitorowanie leczenia 
2.1 Raz na 180 dni 
     ucerazie 
(badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o 
     

dotychczasowego leczenia); 
      
   
     
    
6) chitotrodydiaza; 
        

 
8) pomiary antropometryczne;  
9) konsultacja neurologiczna. 
     

     

Gauchera. 
2.2 Co 365 dni 
      
   
        

       

       

 -stawowego); 
4) MRI OUN; 
5) ba      
6) konsultacja okulistyczna; 
7) EKG; 
   -naczyniowego (w przypadku 
   -naczyniowym w 
poprzednim badaniu); 
9) konsultacja kardiologiczna (w przypadku 
niepr   -naczyniowym w 
poprzednim badaniu); 
10) konsultacja ortopedyczna. 

 

        



 B.24. 
 
LECZENIE CHOROBY HURLER  (ICD-10 E 76.0) 
 

   

     
BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
WYKONYWANE W RAMACH 

PROGRAMU 
    

    

    

Zdrowia. 
Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja 
       

oparciu     
     
 

1.Kryteria kwalifikacji 
      -L-
     

potwierdzone badaniem molekularnym. 
 

2. Ok     
     

    

    

monitorowania terapii. Leczenie trwa do czasu 
     

     

     

  
 

   
    
    

 
3) znaczna progresja choro  

 1. Dawkowanie 
       

       

        

         

        

     -4 godzin. 
      

     

      

      

      

        

   
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
    

  -L-iduronidazy w 
   

potwierdzone badaniem molekularnym.. 
    

moczem 
     -L-
iduronidazie (nie jest badaniem 
obligatoryjnym) 
4) morfologia krwi, z rozmazem 
     
    
      
   
   -zasadowej 
       

 
      

 
     

 
     

inteligencji 
     
15) EKG 
16) USG uk -naczyniowego 
17) konsultacja laryngologiczna 

        



leczenia. 
 

18) badanie audiometryczne 
    

  
     

  
21) konsultacja neurologiczna 
22) konsultacja kardiologiczna 
23) test 3/6 minutowego marszu 
 

2.Monitorowanie leczenia 
2.1 Raz na 180 dni 
1) morfologia krwi, z rozmazem 
     
    
   -zasadowej 
      

szczelinowej 
   

oddechowego 
7) pomiary antropometryczne 
     
9) test 3/6 minutowego marszu 
   

   

    r. 
    

   

    

    
2.2 Co 365 dni 
    

     a 
      
     -L-
iduronidazie (badanie obligatoryjne w 
     

        



   

dawki leku) 
      
  erolu 
       

 
      

    

   

     

neurologicznych) 
     

 
     

inteligencji 
9) EKG 
   -naczyniowego (w 
   

sercowo-naczyniowym - konsultacja 
kardiologiczna -      
11) konsultacja laryngologiczna 
12) badanie audiometryczne 
    

  
     

  
15) konsultacja neurologiczna 
16) konsultacja kardiologiczna 
 

 

        



 B.25. 
 
      -10  E-76.1) 
 

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
     

      

Narodowego Funduszu Zdrowia. 
       wa 
         

   
 

1.Kryteria kwalifikacji 
a) mukopolisacharydoza typu II zdiagnozowana na podstawie 
     

iduronianu w surowicy lub leukocytach krwi obwodowej, lub w 
  
      
 

      
         

Ultrarzadkich lub lekarza    

       
 

   
    
       

        

      

   
3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia. 
 

 1. Dawkowanie 
        

      

       

      

     

     

    

leczeni  

    

dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu. 
     

     

     

     
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
   
3) proteinogram; 
4) gazometria; 
5) AspAT, AlAT, CK, bilirubina; 
      
    zem; 
      

  
9) badanie fizykalne; 
   
11) pomiary antropometryczne; 
12) EKG; 
13) echokardiografia; 
14) RTG klatki piersiowej; 
15) USG jamy brzusznej; 
16) MRI OUN z uwzg  

 
   
      
    

spirometria); 
20) badanie audiometryczne; 
21) badanie okulistyczne; 
22) badanie psychologiczne; 
2       
24) test 3/6 minutowego marszu; 
25) test SF36. 

        



 

2.Monitorowanie leczenia 
2.1      

      
1) morfologia krwi z rozmazem; 
   
3) gazometria; 
4) CK; 
5) AspAT, AlAT, bilirubina; 
     
      

  
8) badanie fizykalne; 
    
10) pomiary antropometryczne; 
11) EKG; 
12) echokardiografia; 
13) USG jamy brzusznej; 
    

spirometria); 
       
16) badanie psychologiczne; 
17) test 3/6 minutowego marszu; 
18) test SF36. 
Okr     

      

      

     

    erapii; 
     
1) cholesterol; 
     
3) RTG klatki piersiowej; 
   
5) MRI OUN wskazane przede wszystkim w przypadku 
     
6) badanie audiometryczne; 

        



       
      

 

        



 B.26. 
 
       LAMY)  (ICD-10  E-76.2) 
 

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
     

      

Narodowego Funduszu Zdrowia. 
      enia 
        

     
 

1.Kryteria kwalifikacji 
Mukopolisacharydoza typu VI zdiagnozowana na podstawie 
    -sulfatazy N-
ac      
 

      
        

       

       
 

   
    
      

       

      

    
3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia. 
 

 1. Dawkowanie 
Zalecana dawka galsulfazy wynosi 1 mg/kg 
       

     

     

    

podane w okresie pierwszej godziny, a 
     

kolejne 3 godziny infuzji. 
    

    

    

    

   
     

    

     

      
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
     

 -sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w 
    

badaniem molekularnym; 
2) ocena wydalania glikozamin   
     -sulfatazie N-
acetylogalaktozaminy (nie jest badaniem 
obligatoryjnym); 
4) morfologia krwi z rozmazem; 
   
6) proteinogram; 
      

bilirubiny; 
    
       
   
   -zasadowej; 
         
        
       
     

inteligencji; 
     
17) EKG; 
   -naczyniowego; 
19) RTG klatki piersiowej; 
     irometrii; 
21) konsultacja laryngologiczna; 
22) badanie audiometryczne; 

        



       

szczelinowej; 
     

 
      

nadgarstka; 
26) konsultacja neurologiczna; 
27) konsultacja kardiologiczna; 
28) test 3/6 minutowego marszu. 
 
2.Monitorowanie leczenia 
2.1 Raz na 180 dni 
1) morfologia krwi, z rozmazem; 
   
      

bilirubiny; 
  fosfatazy alkalicznej; 
   -zasadowej; 
6) proteinogram; 
     
8) pomiary antropometryczne; 
9) EKG; 
         
   -naczyniowego; 
12) badanie o    

szczelinowej; 
13) konsultacja pulmonologiczna , z badaniem 
spirometrycznym; 
     

 
15) test 3/6 minutowego marszu. 
     

niezaang     

Maroteaux-     
    

     

monitorowania terapii; 
2.2 Co 365 dni 

        



1) ocena wydalania glikozam  

       

co 365 dni); 
     -sulfatazie N-
acetylogalaktozaminie (badanie obligatoryjne w 
       

 ychczasowej terapii); 
   
       
5) RTG klatki piersiowej; 
       
       

     

poprzednim badaniu     
  
      

nadgarstka; 
9) badanie audiometryczne; 
     

inteligencji; 
11) konsultacja laryngologiczna; 
12) konsultacja neurologiczna; 
13) konsultacja kardiologiczna (w przypadku 
   -naczyniowym - 
konsultacja kardiologiczna -     
 

 

        



 B.27. 
 
         (ICD-10  E 84) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1.Kryteria kwalifikacji 
a) wiek od 6 lat 
      

Pseudomonas aeruginosa 
       

(nietoleran         

        

    
 

      
      
       
 

   
       

 
        

l       
         

       
      

3       

pierwszym podaniem tobramycyny; 
        
 

 1. Dawkowanie 
      

       

        

przez 28 dni. 
    

   
     

      

  -dniowych naprzemiennych 
cykli aktywnego leczenia z 28-  
leczeniu (28 dni leczenia na przemian z 28-
dniowymi przerwami w podawaniu leku). 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
   
   
     
     

aeruginos     
   
5) RTG klatki piersiowej; 
6) badanie spirometryczne przed i po podaniu kolistyny (2 
mln j.m.) w celu potwierdzenia nietolerancji leku; 
7) audiometria 
 

2. Monitorowanie leczenia 
2.1 Badanie przeprowadzane po 2, 3, 5 i 6 cyklu leczenia: 
1) badanie mikrobiologiczne; 
     

        
2.2 Badanie przeprowadzanie w 48 tygodniu leczenia (po 
  ykli leczenia) : 
   
   
3) badanie mikrobiologiczne; 
4) badanie spirometryczne; 
   - audiometria 
 

�

�

�

�

 

        



 B.28. 
 
        (ICD-10  G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, 
G 24.8, G 24.4) 
 

   

 
 SCHEMAT  

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
      

       
          - badanie 
        

ceruloplazminy, ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, 
b) w kurczu powiek -       
   
     -      
         

      

uzasadnionych przypadkach); 
     
        

podania; 
      
 

      
          

programu. 
 

   
        

leku; 
     
      
    
5) zapalenie okolicy miejsca podania; 
  
     - 

 1. Dawkowanie 
1.1 Botulinum A toxin a 500j. (Dysport) 
   - 1.000 j.m. 
Kurcz powiek 100 - 250 j.m. 
    - 125 j.m. 
Dystonia krtaniowa 40 - 80 j.m. 
Dystonia twarzy 100-400 j.m. 
 
1.2 Botulinum A toxin a 100j. (Botox) 
  -200 j.m. 
Kurcz powiek 20 - 50 j.m. 
    - 25 j.m. 
Dystonia krtaniowa 10 - 20 j.m. 
Dystonia twarzy 20-80 j.m. 
 
1.3 Botulinum A toxin a l00j. (Xeomin) 
   - 200 j.m. 
Kurcz powiek 20 - 50 j.m. 
 
     

   

razy w okresie roku. 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) morfologia krwi z rozmazem; 
2) poziom miedzi; 
3) poziom ceruloplazminy; 
    
5) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. 
 
   - w przypadku leczenia 
   karku. 
Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny - w 
przypadku     
    
 
2.Monitorowanie leczenia 
EMG -     
zgodnie z harmonogramem dawkow  
     

toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG). 
 

        



aminoglikozydy). 
 

 

        



 B.29. 
 
LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO  (ICD-10  G  35) 

 
   

 
    

W PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1.Kryteria kwalifikacji  
 
1.1 Leczenia interferonem beta:  
       
2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia 
rozsianego  oparte na kryteriach diagnostycznych 
      

badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po 
  
      

    

ust. 3;  
     

    

opieki zdrowo  
  
 
1.2 Leczenia octanem glatirameru: 
       
2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia 
rozsianego  oparte na kryteriach diagnostycznych 
      z 
badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po 
 
      

    

ust. 3; 
     

    

opiek   
 

1. Dawkowanie interferonu beta 
 
1.1.     
  nosi w przypadku: 
1) interferonu beta-     
  
2) interferonu beta-    
      

        

od Charakterystyki Produktu Leczniczego).  
 
      
          

       

        

       j dla 
       
          

       

       

     leczenia.  
 
2. Dawkowanie octanu glatirameru  
Zalecane dawkowanie wynosi 20 mg octanu glatirameru 
      
 

1. Badania przy kwalifikacji: 
       

  
  lne moczu;  
3) morfologia krwi z rozmazem;  
       

      

         

       rzed 
zastosowaniem pierwszej dawki leku;  
      

podczas ustalania rozpoznania;  
     

      -
rdzeniowym.  
 
2. Monitorowanie leczenia: 
         

     
     
        

       
          
      
2) rezonans magnetyczny      
     
 

        



    

beta.  
 
     

  

    

    t. 2 pkt 1, po uprzedniej 
kwalifikacji do leczenia, natomiast w przypadku 
    

zgodnie z ust. 2 pkt 2 lub 3 -  
    
 
 
2. Przeciwwskazania do stosowania inter
beta:  
1) pierwotne przeciwwskazania dla stosowania 
   

     
      
      
   

       
      
      
       

      

rozsianego, 
g) przeciwwskazania wymienione w 
Charakterystyce Produktu Leczniczego; 
         
    

     
    

anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, pokrzywka),  
b) wzrost poziomu transaminaz (AspAT, ALAT 
      

   
     

        



    
     
padaczka,  
     

eutyreozy),  
     
 
3. Punktowy system kwalifikacji do leczenia 
stwardnienia rozsianego interferonem beta: 
 
1) czas trwania choroby 
0 - 3 lat - 6 pkt  
3 - 6 lat - 4 pkt  
6 - 10 lat - 2 pkt  
   - 1 pkt  
 
   
    - 5 pkt  
 
        
   - 5 pkt  
1 - 2         -  4 pkt  
  - 1 pkt  
 
4) stan neurologiczny w okres 
(przy rozpoczynaniu leczenia) - objawy nieznacznie 
   

   
EDSS 0  2            -  6 pkt  
EDSS 2,5  4         -  5 pkt  
EDSS 4,5  5         -  2 pkt  
   -  1 pkt 
 
 
    
 
4.1 Leczenie interferonem beta:  
      

        



      
   
   

       
5) zaburzenia czynn    
      
    

      

rzutu stwardnienia rozsianego; 
8) przeciwwskazania wymienione Charakterystyce 
Produktu Leczniczego.  
 
4.2 Leczenie octanem glatirameru:  
     

mannitol;  
     
     

    
  
 
 
       
 
5.1.       
      
      

      

  zmiany leczenia 
     

sytuacji:  
 
      
      

EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie 
       

pkt w c    
funkcjonalnych) lub 
         

        



       
 
2) progresja choroby mimo leczenia, co oznacza 
      

pogorszeni     
najmniej:  
a) 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5,  
b) 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0;  
 
3) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego  
     

      
     zmiana Gd (+),  
          
 
  -remisyjnej postaci 
    

      

  
 
5.2.    em 
       

         
        

          

funkcjonalnych) lub 1 rzut umiarkowany (wzrost 
EDSS o 1 do 2 pkt lub 2 pkt w zakresie jednego do 
       

    

funkcjonalnych), lub 
2) brak progresji choroby w okresie ostatniego roku 
         
      

choroby w badaniu kontrastowym wykonanym 
     

zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiany w sekwencji 
    

 

        



 B.30. 
 
       (ICD-10  G 80) 
�

   
    

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
        

    
      

     

      

kostno-stawowych. 
2) wiek 2-17 lat. 
 

      
        

      
 

   
       

  
     
3) myastenia gravis; 
    
5) zapalenie okolicy miejsca podania; 
  
 

 1. Dawkowanie Dysportu 
       

     

wzorcem     
 

2. Dawkowanie Botoxu 
    na rok leczenia 
       

sesje terapeutyczne zgodnie z wzorcem 
    
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
Morfologia krwi z rozmazem. 
 

2. Monitorowanie leczenia 
EMG - badanie przeprowadzane zgodnie z 
    

     

botulinowej przy pomocy badania EMG). 
 

�

 

        



 B.31. 
 
     -10  I 27, I 27.0) 
�

 

           jej modyfikacji. 
 

     
 
1. Leczenie I rzutu 
 
1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem 
 
1.2 Leczenie I rzutu bosentanem 
 
2. Leczenie II rzutu 
 
2.1 Leczenie II rzutu bosentanem 
 
2.2 Leczenie II rzutu iloprostem 
 
2.3 Leczenie II rzutu treprostinilem 
 
2.4 Leczenie II rzutu - terapia skojarzona / iloprost + sildenafil / 
 
B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja 
 
1. Leczenie dzieci - bosentan 
 
2.             ntan w ramach leczenia TNP u dzieci 

   

 
   

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
     
1. Leczenie I rzutu 
1.1 leczenie sildenafilem: 
1.     
Do leczenia I rzutu sildenafilem w ramach programu 
    

kryteria: 
1) zdiagnozowana oraz udokumentowana jedna z 

 A.     
1. Leczenie I rzutu 
1.1 Dawkowanie sildenafilu 
        
1.2 Dawkowanie bosentanu 
        

        

        

 1. Badania przy kwalifikacji 
1.1 Badania nieinwazyjne: 
      
b) test 6-minutowego marszu, 
c) oznaczenie NT-pro-BNP, 
d) badanie echokardiograficzne; 
1.2 Badania inwazyjne: 
badanie hemodynamiczne -     

        



  enia  
a.) idiopatyczn   
     
      

     

      
        
         

   

leczenia) 
      
       
     z na podstawie 
  
        

programie: 
   
    
     
    
       
    

   
      

  
        

 enia; 
       

prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 
10) retinitis pigmetosa lub utrata wzroku w wyniku 
    

wzrokowego NAION; 
    
1.2 leczenie I rzutu bosentanem: 
     
Do leczenia I rzutu bosentanem w ramach programu 
    

       

bez pokarmu. 
2. Leczenie II rzutu 
2.1 Dawkowanie bosentanu 
        

        

        Tabletki 
       

bez pokarmu. 
2.2 Dawkowanie iloprostu 
       

     

      
       

      

      

       
      
2.3 Dawkowanie treprostynilu 
        

    

     

    

      zielnie 
w warunkach ambulatoryjnych. 
       - dawka 
      

       

    

proporcjonalnie od stosowanej dawki leku. Istotny 
       

  - 20 ng/kg/min 
2.4 Dawkowanie iloprostu i sildenafilu w terapii 
skojarzonej 
     

choro       
       

     

       

      

       

    
       

    
2. Monitorowanie leczenia 
2.1 Badania nieinwazyjne: 
      
b) test 6-minutowego marszu, 
c) oznaczenie NT-pro-BNP, 
d) badanie echo    
  
-     -       
        

 
   yjnych. 
        - wskazane jest 
      

hemodynamicznego; 
          
      
b) dystans 6-mi    
c) NT-pro-BNP  .400 pg/ml -  powinien 
    
         

      

t      
       
2.2 Badania inwazyjne -     
     

minutowej i saturacji       
       

  
a) co 12 -      
         

        



kryteria: 
      

       

      

       

zespole Eisenmengera); 
    

    mi wadami serca / 
  
      
      
       

    
       em 
  
   
     -Pugh B lub C; 
         

        

         

leczenia; 
    
    
       
    

przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, 
rifampicyny; 
      
      
     
       

prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 
    
2. Leczenie II rzutu 
2.1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bosentanem, 
iloprostem, trepostynilem oraz iloprostem wraz z 
sildenafilem 

     
Dawka sildenafilu: 20 mg 3 razy dziennie. 
       

  stu (podawanego w inhalacji 
     

mniejszej dawki 2,5 mikrograma w pierwszej inhalacji, a 
       
      

dawka ta powinn      
       
Opcje terapii II rzutu (bosentan; iloprost; treprostynil; 
iloprost + sildenafil     
      
B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 
   
          

       

       
         

tygodnie) 62      
       
3)      
      bosentan w 
ramach leczenia TNP u dzieci 
        

na        
        

       

bez pokarmu. 
        

     obrze 
kontrolowanych badaniach. Jednak dane 
     

         

       

        

    

NYHA, przed     
        

       

niejednoznaczne. 
    
      ii na II rzut 
          

lekiem I rzutu: 
a)indeks sercowy  2,4 l/min/m2. 
     -    
   65% 
 

        



Do      w ramach programu 
    

  
1) po nieskutecznym leczeniu I rzutu lub 
       

rozpoznania choroby. 
      
       

    
    eczenia II rzutu iloprostem u 
 
      

  
        

 
    

przez lekarza; 
 kie zaburzenia rytmu serca, 
5) zaburzenia naczyniowo-  
       

 
6) wrodzone wady zastawkowe z istotnymi klinicznie 
     

  
         

     

trawienne,    
      

  
        

  
       

prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 
    
        
1) nadci       
     

      

      

       

   

Ni    
       

4 mg/kg       
     

     
 

        



     
     -Pugh C; 
4) czynna choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, 
    

krwawienia; 
5) wrodzone lub nabyte wady zastawkowe serca z klinicznie 
    

    
      

niestabi    
        

 
    
     
       
11) epizody naczyniowo-  
        
      

  
        

  
     eniobiorcy w zakresie 
prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 
    
        

bosentanem -        
B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 
   
1. Kryteria kwalifikacji dzieci do leczenia bosentanem 
1) wiek 
       
        
      

 
       

  
      

        



wad serca; 
   
      
7) zastosowanie skutecznej metody antykoncepcji u 
  
 enie czasu leczenia dzieci w programie 
       

 niu z programu. 
    z programu 
        

  
        

    
       

prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli leczenia; 
       iek 
  
     

 
         

        

         

leczenia; 
7) jedn   
przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, 
rifampicyny; 
  
    

metod antykoncepcji. 
 
 

        



 B.32. 
 
  -CROHNA (chLC)   (ICD-10   K 50) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
     -
        
   
        
    
     skiego-Crohna 
       
3) brak lub utrata odpowiedzi na dotychczas stosowane 
     
       
CRP, oraz wysoki OB. 
5) kobiety w wieku rozrodczy    
        
zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu 
    
        
     zeniobiorcy z 
    
 
     
          
 
     -
Crohna u d 
   
      
       
      
       
    leczeniem 

   -Croha u dzieci do 18 
  
Infliksymab         
       
        nfuzji. 
Leczenie podt     
infliksymab w dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni. 
   -   
2.1 Infliksymab        
       
          
       
dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni. 
   -   
podanego schematu 
2.2 Adalimumab    
          
          
     
     
         
Dopus   -, 2-  
podanego schematu. 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
    
    
3) poziom hemoglobiny; 
   
5) odczyn Biernackiego; 
6) aminotransferaza alaninowa; 
7) aminotransferaza asparaginianowa; 
8) poziom kreatyniny w surowicy; 
  -reaktywne; 
    
   
12) antygen HBs; 
    
14) antygen wirusa HIV(HIV Ag/Ab Combo); 
    cy; 
16) hematokryt; 
17) RTG klatki piersiowej; 
18) EKG z opisem; 
19) badanie endoskopowe; 
       
2. Monitorowanie leczenia 
W przypadku stosowania adalimumabu  
     2 tygodniach od podania 
       
         
  
W przypadku stosowania infliksymabu,  
    po 2 tygodniach od podania 3 
        

        



immunosupresyjnym, 
       2), 
      
dnia, 
    
      
pojawienie si    
     
    
     -reaktywne (CRP) oraz 
wysokie OB.; 
f) brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub 
przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub 
przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego, 
g) w przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest 
       
     bu i 
      
infliksymabu. 
       
programie 
1) infliksymab 
-     
2) adalimumab : 
-       
  alimumabem lub infliksymabem 
      
      
   
        
od momentu podania pierwszej dawki. 
        
       
       
     
sercowego, 
   wa 

        
CDAI / PCDAI. 
W przypadku dzieci leczonych infliksimabem w 71 dniu leczenia 
        
PCDAI. 
      
           
 

        



    
    
    
      
 
     
      
     
    
      
moment kwalifikowania do programu, 
     
leczenia operacyjnego). 
      
1) uzyskanie remisji, 
    
     
    
specyficznego leczenia. 
 
�

�

�

�

 

        



 

 B.33. 
 
       
     (ICD-10  M 05, M 06, M 08) 
 

   

IADCZENIOBIORCY     
W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE 
WYKONYWANE W RAMACH 

PROGRAMU 
I. LEKI BIOLOGICZNE 
A. Kryteria kwalifikacji  
 
1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego 
  nacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach 
        
       
       ikacji za 
      
Funduszu Zdrowia.  
 
          
         ny 
         
        
      
przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu 
      
         
   Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w 
Chorobach Reumatycznych. 
 
      
 
           
        oroby: 

1. Dawkowanie 
 

       
       
 
    

1)        
  

2) dzieci  w dawce 0,4 mg/kg   
     
razy w tygodniu; po decyzji lekarza 
   
     
   
   

 
    w dawce 3 mg/kg 
           
       
tygodni). 
 
      
         
       enie 
      
 
   

1. Badania przy kwalifikacji (leczenie 
biologiczne): 
    
     
  
1) czynnik reumatoidalny w surowicy  u 

   
2) morfologia krwi; 
3)    
4) odczyn Biernackiego (OB); 
5) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 
6) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 
7)     
8)   -reaktywnego (CRP); 
9)    
10)      
11)     
12)  -HCV; 
13)     

Ag/Ab Combo); 
14)     
15)     

   
rytuksymabem; 

16) RTG klatki piersiowej z opisem 
(maksymalnie do 3 m-cy przed 
 

        



 

             
      
            
       
           w tym terapii 
      
          
do ich zmniejszenia).  
 
         
dodatkowo okres dochodzenia do dawkowania maksymalnego. 
 
      o agresywnym przebiegu choroby, w przypadku RZS 
          
           
lekarskich); nie dotyczy kwalifikacji  do leczenia RZS lekiem  drugiej  linii, w 
przypadku niepowodzenia w leczeniu lub nietolerancji pierwszoliniowego leku 
biologicznego; 
 
          
         
 
            ajmniej 3 
         
tymi cechami; 
 
          4 postaciami  RZS i MIZS, 
        

      
      
     
          
mimo leczenia metotreksatem, 
        
Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach 
Reumatycznych. 
 

    
   
      
monoterapia.  
 
1.5 Metotreksat (w f   
       
        
     -
       
 
 
 

17) EKG z opisem; 
18)    

        
   
    
podaniem pierwszej dawki leku; 

19)     
mammografii lub USG piersi. 

 
 
2. Monitorowanie leczenia (leki biologiczne):  
 
     
     
  
1)        - 14 
dni) od podania pierwszej dawki terapii 
   
a    
b)  odczyn Biernackiego (OB), 
   -reaktywnego (CRP), 
      
      
DAS;  

 
      
zastosowania terapii drugiej linii inhibitorem 
anty TNF alfa po kolejnych 90 dniach  (+/- 14 
dni) od podania pierwszej dawki leku drugiej 
linii   
    
b) odczyn Biernackiego (OB), 
   -reaktywnego (CRP), 
      
      
DAS. 
 

        



 

           
        
Reumatycznych, leczenie biolog     
         
klasycznymi lekami DMARD.  
 
           
    awki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu, a 
          
 
B. Zasady kwalifikacji do leczenia lekami biologicznymi  
 
1. RZS 
 
         na RZS 
jest inhibitor TNF alfa.  
          
jest inhibitor TNF alfa lub rytuksymab  Rytuksymab jest wskazany do stosowania w 
       leniem 
        
         
        
1.3. Leczeniem trzecioliniowym w ramac      
jest rytuksymab. 
 
          
      
 
2. MIZS 
         o 
leczenia inhibitorami TNF alfa: 

1) w przypadku adalimumabu -         
2) w przypadku etanerceptu        

 
 
 
         

W przypadku kontynuowania terapii badania 
     
dniach (+/- 14 dni).  
 
W przypadku stosowania rytuxymabu w 180 
dniu (+/-      
    boratoryjne 
jak w punkcie 2.2.  monitorowanie leczenia 
     
W przypadku stosowania rytuxymabu w 180 
     
    
     

 
Co       
EKG i RTG klatki piersiowej. 

 
3) w przypadku chorych na MIZS  po 180 
     
  

-    
- odczyn Biernackiego (OB),  
-   -reaktywnego (CRP), 
-  kreatyniny w surowicy, 

  
-     
-     
  
-     
na 10 cm skali VAS, 
-    
rodzica lub pacjenta na 10 cm skali VAS. 

W przypadku kontynuowania terapii badania 
     
dniach (+/- 14 dni).  
 
       

 

        



 

farmakoterapii niestandardowej . 
 
         
    -   
       
  ksymabem, zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w 
programie.                   
        
       
W przypadku gdy uprzednio zastosowane leczenie    
        
         
         
Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. 
Warunkiem kwalifikacji do programu jest wykazanie w dokumentacji medycznej 
adekwatnej odpowiedzi na leczenie,  
           
           
        
        
        
leczenie.  
 
      
 
       
programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania niskiej 
          
            
            
                 
leczenia w      
        
        
 
E.  Kryteria i warunki zamiany terapii  : 
 

EKG i RTG klatki piersiowej. 
 
 

        



 

1. P        - inhibitora TNF alfa i u 
        
      

2.        ejestrowanej 
jako skuteczna. 

3.          
       
Reumatycznych. 

4.         - inhibitora 
         
        
sytuacjach: 

1)         
stosowania; 
2) u chorych na MIZS brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 
       
     
3)        
substancje pomocnicze; 
4)       
         
       
    a wraz z metotreksatem; 
5)       
        
       - inhibitora TNF alfa; 
6) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem lekarskim pacjenta 
       
      metotreksatu. 

 
          ownego 
   
 
1)     
2)       
3)       
4)         

        



 

nerek w okresi    
5)         

infekcje spowodowane 
 Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, oporne na leki atypowych mykobakterii, 
  
6) udokumentowana infekcja HIV; 
7) nasile         

leczenia; 
8) stwierdzone choroby demielinizacyjne; 
9)      
10)         

wyleczone w okresie ostatnich 5 lat; 
11)       

        
 
 
         
   zucie terapii biologicznej: 
      

         
       
    ci choroby lub remisji jest, 
zgodnie z         
       
      kryteriami EULAR, DAS mniejszy 
          
         
        
          
       
    
b) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po pierwszych 3 
      - inhibitorem TNF alfa 
          
c) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie stwierdzone po pierwszych 3 
   - inhibito     
         

        



 

        
o    
d) w przypadku uprzedniego dokonania zmiany terapii pierwszoliniowej z 
        - inhibitor TNF alfa - brak 
        
           
e) w przypadku zastosowania rytuksymabu brak adekwatnej odpowiedzi na 
         
        
         
kolejnego badania lekarskieg     
       
       
            stosunku 
do wart      
      

- reakcja alergiczna na lek, 
-      
-        
- pancytopenia i niedok   
- stwierdzenie choroby nowotworowej. 

 
        
           

1)    
2) OB;  
3)   -reaktywnego; 
4)        
 

      
a) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie -    
        
       
             
           
b) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie -   ych 
         

        



 

       
           
            
w jednym parametrze), ewentualne dalsze leczenie lekiem biologicznym jest 
        
Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, 
      

- reakcja alergiczna na lek, 
-      
-       
-      
- stwierdzenie choroby nowotworowej.  
 

Po stwierd       
           

1)    
2) OB;  
3)  -reaktywne; 
4)        

 
         
         
       
   
Ewentualne dalsze leczenie       
       
w Chorobach Reumatycznych. 

 
            
ograniczeniami reje      
poprawnej rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

  
       
 
         
         

        



 

       
 
II. METOTREKSAT 
 
          
1. Do lec       

        
w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie w dawce wskazywanej w 
        
      
       
          
Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).  

2.         
        
      nej w 
      
poprawnie zarejestrowane w ewidencji RZS i MIZS (nie wymaga kwalifikacji 
        
Reumatycznych).  

 
   eczenia w programie 

 
            

 
         
programu: 

 
1)     
2)       
3)       
4)        

       
5)         e 

infekcje spowodowane 
 Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, oporne na leki atypowych 
   

        



 

 

6) udokumentowana infekcja HIV; 
7)          

leczenia; 
8)      
9)       

i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat; 
10) stwierdzenie aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia 

     troby; 
11)     

        



 

 B.34. 
 
       
         
  OROBY  (ICD-10  M 05, M 06, M 08) 
 

   

     
W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 
W RAMACH PROGRAMU 

1. Kryteria kwalifikacji:  

         

        

           

      

       

przeciwwskazania do jego zastosowania. 
         

     

doustnego. 
 

        

Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach 
     

Zdrowia.  
 

Warunkiem kwalifikacji pacjenta do programu jest dokonanie poprawnej 
rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia.   
 
         

             
1)      
2)      
3)     
4)         

 

W przypadku RZS metotreksat jest podawany 
        
W przypadku MIZS metotreksat jest podawany 
         

2 

        

  
 

1. Badania przy kwalifikacji 
 

1)  morfologia krwi; 
2)    
3) odczyn Biernackiego (OB); 
4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 
5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 
6)     
7)    
8)  -HCV; 
9)      

Combo). 
Badania wymienione w pkt 7-   

okr      

 
 

2. Monitorowanie leczenia: 

1)     - 14 dni) od podania 
    
a)   
b) OB, 
c) poziom transaminaz w surowicy;  

2)      
       

        



 

-        

      

Leczenie trwa do c      

      

       
 
    
 
      

  
1)     
2)       
3)        

odmiedniczkowe zapalenie nerek; 
4)        

aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis 
        

5) udokumentowana infekcja HIV; 
6)     cznej; 
7)     

       

 
 
      - 
   

1)      

  
2)          
3)    
4)        

 

 

 

        



 

 B.35. 
 
        -10  L 40.5, M 07.1, 
M 07.2, M 07.3) 
                 

   

CY 
    

W PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
A. Kryteria kwalifikacji  

 
1. Pacjent jest kwalifikowany do programu lub do terapii alternatywnej przewidzianej 

w programie    o Spraw Leczenia Biologicznego w 
      

Zdrowia.  
       

       

  likacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia.  
 

2.         zakodowane dane 
osobowe         

(wymienione w opisie progr     , zosta 
przekazane do  Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w 
Chorobach Reumatycznych     wskazanej 
przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowanie zastosowania 
substancji czynnych wymienionych w opisie programu nast po dokonaniu 
kwalifikacji przez       

Chorobach Reumatycznych. 
 
3.     

 
3.1     :  

 
   postawi    Benneta lub CASPAR, 
  
1) kryteria diagnostyczne Benneta: 
a) k kowe:  

w        

    m   lub ograniczeniem 

1. Dawkowanie 
 

1)     

       ; 
2)       

; 
3)        

       

           
 
     
podawania metotreksatu, ale u chorego z zapaleniem 
     

        

  
 

 
        

1) p      

    

    ktualnie stosowanej 
  ; 

2) t    

zarejestrowanej jako skuteczna dawce; 
3) k    

  acyjnego do Spraw 
Leczenia Biologicznego w Chorobach 
Reumatycznych; 

4) zamiana      
inhibitora TNF alfa  

przedmiotowym terapeutycznym programie 

1. Badania przy kwalifikacji: 
 
       

konieczn     
 

1) morfologia krwi; 
2) p  ; 
3) odczyn Biernackiego (OB); 
4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 
5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 
6) st   ; 
7) b -reaktywne; 
8) b  ; 
9) pa tuberkulinowa lub Quantiferone; 
10)     
11) o  ; 
12) p ; 
13) o      

Combo).  

Ponadto wymagane jest wykonanie: 
1)  RTG      

; 
2)       

    

mammograficzne lub badanie USG piersi.  
 
2. Monitorowanie leczenia   

 
      

zastosowanego leczenia po 12 tygodniach  

        



 

            
b) kryteria dodatkowe: 

 o     

guzki Heberdena i Boucharda), 
 o     , 
 n     , 
 n  , 
 n       , 
 n      

radiologicznym, bez    

ej postaci   , 
 o   -  

(czasami nietypowych) lub   

w badaniu radiologicznym.  
 

  ,     kowe i co najmniej 3 
kryteria dodatkowe. 
 

2) k       
 ustal zapaln chorob  oraz co najmniej 3 punkty 
systemu punkta   

 uszczyca obecnie  2 pkt, 
b) w   1 pkt,  
c) w      1 pkt,  
d) dactylitis  1 pkt,  
e) brak czynnika reumatoidalnego  1 pkt,  
f) dystrofia paznokci  1 pkt.  

 
3.2       :  

 
         

   podczas   wizyt  

przynajmniej 4 tygodni przy stabilnym leczeniu, po zastosowaniu w terapii 
       

  , je      

kombinacji, jak w punkcie 3.3.1. 
        

wszystkie z 5 wymienionych p    lub wszystkie 
kryteria dermatologiczne: 

1) kryteria reumatologiczne:  

     przypadku 
    sytuacji 
 : 

a) w    
    

pomocnicze, 
b) w   

    

    

    

   u - inhibitora TNF 
alfa, 

c) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem 
   

   

biologicznego. 
 

 

leczenia inhibitorami TNF-alfa. 
 
      a 
      
zmniejszenie przynajmniej o 30% liczby bolesnych lub 
  oraz zmniejszenie w skali Likerta o 
przynaj      g 
chorego, jak i lekarza.  
 
2) U     za 

    uzyskanie warunkuje 
     

   przynajmniej o 50% w 
        jednostki, ale 
          

 
 
3) A       

        

CRP),  
b) dane z badania przedmiotowego.  
 
 

W       . 
     

    
1) pobranie krwi    

morfologia krwi, OB, CRP, Aspat, Alat; 
2)       

 ; 
3) badanie przedmiotowe lekarskie;  
4)      

podawanego leku zadecydowanie o kontynuowaniu lub 
   .  
 
 
 

        



 

a) co najmniej 5       w dwukrotnych 
      ,    

b) co najmniej 5       w dwukrotnych pomiarach 
    ,    

c) o  przez      

          

     , 
d) o  przez      

          

     ,    
e) o        

ch     wynosi cej     

           przez lekarza-
    inhitorami TNF    
  
w tej ocenie ekspert opiera      , jak: 
czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby,  

        

       
przeciwzapalnych, liczb     

     

       

statusem      

ty      

       zapalenia 
       

  ; ocen  przeprowadz 
jednokrotnie po drugim      

         ;  
 

2) kryteria dermatologiczne: 
a)        , 
b) DLQ   , 
c)    , 
d) p     

      ;   

dokonana przez lekarza-    inhibitorami 
TNF alfa     

e)         

           

             -

        



 

        

  
           

      

        

       
      

     

       

statusem      

      

       zapalenia 
       

     

        

         
chorym.  

 
 

 
        

chorych z:  
1)       

kryteriom rozpoznania      
2)          podczas 

  wizyt        

leczenia w tym okresie;  ykaz    

najmniej 2 tradycyjnie stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne,  
stosowane  przez przynajmniej 3   (nie podawane w tym samym 
czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego 
dawce; a        

     

 ,      
 
         

3    
 

1)         w dwukrotnych pomiarach, w 
      

2)            cm - w 
      ; 

        



 

3)          

oraz akty           

0 do 10 cm; takiej oceny dokonuje   y w leczeniu 
blokerami TNF      w tej ocenie ekspert 
       ametrach, jak czynniki 
       

         

      

przeciwzapalnych, ogranicze    
        

      

       

b       

      

     ,   

     na jednokrotnie po 
drugim         

 
3.3 p        

 
         

,     : 
 

1) w    -    , gdy 
           

   stosowany      monoterapii lub w 
          

objawy nietolerancji; r       

            

cyklosporyny od 3- ;  
 
2) w       -  

         

stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne,  stosowane  przez przynajmniej 3 
  (nie podawane w tym samym czasie),  w maksymalnej 
rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce. 

 
          w okresie do 
     dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu.  
 
B.         

 

        



 

        
   

           

        , 
        

  - inhibito       

  . Je        
 p         

          

     
           

   ,        
        

          

choroby (punkt A.3.2  kryteria kwalifikacji  ,    

        

stosowanym uprzednio, je    
Je     26 tygodni chory wymaga ponownej kwalifikacji 
do programu.   

 
         
 
 

        

  
1)    ;  
2)      

     

infek        ; 
3)     okresie    (np. 

), aktywnej  infekcji cytomegalowirusem, Pneumocystis carinii; 
4) infekcyjnego  zapalenia stawu w okresie   ; 
5)    okresie     

       ; 
6)         ; 
7)      

    ; 
8) przebycia w okresie        

        

choroby lub jej wznowy.  
 mi    -   TNF alfa, w 

        



 

         

,   
1) o     ; 
2)   ; 
3)    - w okresie    

      ; 
4) cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stale; 
5)      okresie    

         

      ; 
6)   ;  
7)    ; 
8)          

      ; 
9) zmiany przednowotoworowe, w tym polipy jelita grubego, 

moczowego, dysplazji szyjki macicy, mielodysplazji;  
10)       tnie miano 

przeciwko natywnemu DNA. 
  
U chorych leczonych inhibitorami TNF alfa     

        

        ane jest 
      

           
alfa. 
Leczenie inhibitorami TNF alfa         
prowadzone, gdy jest stosowana przez nie skuteczna antykoncepcja. 
 
D.       
     
 

1) nie uzyskano u chorego adekwatnej dobrej odpowiedzi na leczenie po 12 
tygodniach leczenia (zgodnie z pkt 2  monitorowanie leczenia);  
 
2) je u chorego w trakcie zaplanowanych wizyt co 12    

           

       

   i choroby wg chorego i lekarza) tak, e 
          -  
monitorowania leczenia;  
 

        



 

3) uzyskaniu przez chorego    j 50% 
      

   g chorego i lekarza), ej 

nieprzerwanie przez okres  6 ;  
 
 
4)      

a) reakcja alergiczna na lek, 
b)    ,  
c)          

,  
d)     
e) stwierdzenie choroby nowotworowej, 
f)  , 
g)       

przeciwwskazania. 
 

     
 

1) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 tygodniach 
leczenia (zgodnie z pkt 2  monitorowanie leczenia);  
 
2) je          

       

adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia jest przerywana i pacjent  
w programie; 
 
3) uzyskaniu przez chorego     

          

 ; 
 
4)   , takich jak: 

a) reakcja alergiczna na lek, 
    ,  
          

,  
    , 
e) stwierdzenie choroby nowotworowej, 
  , 
    ych poprzednio jako 

        



 

 . 
 

E. Kryteria kontynuacji programu terapii biologicznej lub zamiany jednej 
 inhibitora TNF    

 
Po 9-   inhibitorami TNF alfa i    

 choroby: 
  
a)       

     g chorego i lekarza), 
ej     6  w przypadku zapalenia 
  
 
lub 
 
b)           

        
 
-     
 
         - inhibitor TNF 
alf        

inhibitora TNF alfa wskazanego jako terapia alternatywna    

        

          

   .     

      

zaprzestanie jego stosowania.   
 

     - inhibitora TNF alfa na drugi w przypadku braku 
   
 

F       
 
Pacjent          
 zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania  
         zaostrzenie choroby o 
          monitorowanie leczenia w 
          w przypadku 
     
          

        



 

    
          
         

  choroby.  
 

 

        



 

 B.36. 
 
        
      (ICD-10  M 45) 
 

  O 

 
    

W PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
Kryteria kwalifikacji:  
1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia 
biologicznego przewidzianych przez program przez  Ze 
do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych,  
       
 

       
     ych do 
      
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

        
zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane 
         
      
Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach 
Reumatycznych      
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie 
       
do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. 

 

3. Do programu kwalifiku    
1) rozpoznaniem ZZSK ustalonym na podstawie zmodyfikowanych 

  
2)        

      
przy braku zmian leczenia w tym okresie, kt 
      

Adalimumab    
        
 
Etanercept    
       
 
Infliksymab      mg/kg masy 
        
          
 

       

        
  - inhibitora TNF-  
    czenie nie 
    
     
    
       
      

1)    
    
pomocnicze; 

2)    
    
    
    

1. Badania przy kwalifikacji 
1)  oznaczenie antygenu HLA B27 

   
2)  morfologia krwi; 
3)     
4)  odczyn Biernackiego (OB); 
5)  aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 
6)  aminotransferaza alaninowa (AlAT); 
7)      
8)   -reaktywne; 
9)     
10)     
11)  nu HBs; 
12)   
13)     

Ag/Ab Combo)  po uzyskaniu zgody 
pacjenta; 

14)     
 

Ponadto wymagane jest wykonanie przed 
   

1) rtg klatki piersiowej (maksymalnie do 3 
   

2) EKG z opisem;  
3)   -biodrowych,  

     
4) opcjonalnie wykonanie rezonansu 

   

        



 

stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne,  stosowane  przez co 
        
maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego 
dawce        
    
      
   

 
        
wszystkie 3    
 

1)       
       w dwukrotnych pomiarach, w 
      

2)             - 
        

3)        
      
              
b       
       
        
       
progresj     
         
     
    
     
        
    
      
      
     
       
      
     

   leku - inhibitora TNF 
alfa; 

3) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem 
   
    

-   
 -biodrowych jest 
niejednoznaczny a objawy kliniczne 
     

5) wskazane wykonanie u kobiet przed 
  
ginekologicznego, mammograficznego lub 
badania USG piersi.  

 
2.  Monitorowanie leczenia 

     
zastosowanego leczenia po 12 tygodniach od 
  inhibitorami TNF alfa, celem 
    
   
     
uzyskanie warunkuje powodzenie dalszej kontynuacji 
terapii,    
     
         
        
najmniej 2 cm.  
      
kolejnych 12 tygodniach.  
W    
     

1) badanie morfologii z rozmazem, OB, CRP, 
AspAT, AlAT; 

2)      
    
obliczenie przez lekarza w BASDAI. 

        



 

BAS      

       
      
       : 

         
       
        
   -       
nieprzerwana i t         
       
         - 
inhibitora TNF alfa.  
         
          
       
       
           
         
     
Kontynuacja        
     ynacyjny do Spraw 
Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. 
 
        
       
programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami z powodu uzyskania 
          
       
           
        
       
 

      

         

        



 

   programu, zgodnie z kryteriami 
  

    

       
   

a)     
b)        

      
       

c)       
    
carinii, 

d)         
e)         

        
f)          
g)  u     

     
h)          

        
progresji choroby lub jej wznowy; 

      -  
         
  

a)       
-   dudzi, 
-    -     
        
- cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stale, 
-         
       
 
-     
-     

        



 

b)        
       
 

c) zmiany przednowotworowe, w tym polipy jelita grubego 
    
mielodysplazji.  

d)      
dodatnie miano przeciwko natywnemu DNA. 

         z 
      
      
       
    nego badania klatki 
          

         
        
Wymagana jest zgoda        
zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu. 

        
a) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 

tygodniach      
b)        
     
        
       

c)      
        
     

d)      
- reakcja alergiczna na lek, 
-     
-        
   

-     
- stwierdzenie choroby nowotworowej, 

        



 

e)        
e przeciwwskazania. 

 

 

        



 B.37. 
 
        (ICD-10  N 18) 
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1.Kryteria kwalifikacji 
        

        

      

przytarczyc, zatrucie glinem i inne; 
         

        

    
         

alkohol benzylowy; 
        

metoksypolietylenowego epoetyny beta; 
   
 
      
        

   
 
   
      
  
        
    
 

 1. Dawkowanie 
1.1 Darbepoetyna alfa 
  - 1 raz w tygodniu, 
20  - 1 raz na dwa tygodnie, 
40  -     
iv. lub sc. 
   

    

   
1.2 Erytropoetyna beta 
      
2.000 j.m. raz na 2 tygodnie sc. 
    

    

program). 
1.3 Epoetyna alfa 
    

     
program 2.000 j.m. 
1 raz w tygodniu, 
        

  
1.4 Epoetyna beta (PEG) 
        
     

   

 1. Badania przy kwalifikacji 
1) poziom hemoglobiny; 
2) hematokryt; 
3) GFR; 
4) TSAT; 
5) CRP. 
 
2.Monitorowanie leczenia 
      

terapii oraz w okresie dostosowywania dawki: 
1) poziom hemoglobiny; 
2) hematokryt. 
  abilnego docelowego Hb/Ht oznaczane raz 
  
1) poziom hemoglobiny; 
2) hematokryt. 
 

�

�

 

        



 B.38. 
 
         (ICD-10  N 18) 
�

   

 
   

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
       

       
 

1.Kryteria kwalifikacji 
      

2/min.; 
     -1,88 odchylenia standardowego (SDS), 
          - 2.0; 
           

    m Greulicha i Pyle; 
     
 

      
        

       

 iorcy z programu, zgodnie z kryteriami 
 
 

   
      
    
3) choroba nowotworowa, 
       

        

          

     
          

    
 

 1. Dawkowanie 
Somatotropina podawana codziennie wieczorem w 
dawce: 0,33 mg-0,37 mg (1,0-1,1 IU)/kg masy 
 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
     

 -    

biodrowych. 
    

     
 

2.Monitorowanie leczenia 
       
-   -1. 
    
1) badania densytometryczne; 
    
2.3 Co 90 dni 
  - lub 48-godzinna hospitalizacja 
2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji). 
2.4         

uprawnionym do terapii hormonem wzrostu, a poz
       
w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, 
a w 2 stadium choroby co 90 dni) 
a) jonogram w surowicy krwi (Na+, K+, Ca++, Ca 
zjonizowany+, P-); 
b) morfologia krwi z rozmazem; 
c) gazometria. 
2.5 Co 365 dni 
1) w uzasadnionych przypadkach: badania 
    
       

 -        
a) konsultacja ortopedyczna, 

        



    
c) TK     
2.6 Co 90 dni      -
         
1) konsultacja urologiczna; 
2) USG jamy brzusznej. 
2.7 Co 365 dni     
moczowo-      

od potrzeb) 
      
2.8 Co 30 dni (w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, a w 2 
stadium choroby co 90 dni) 
      
2) pomiar fosfatazy alkalicznej; 
3) proteinogram; 
      
    
    
2.9 Co 365 dni 
    
     
   -1; 
       

(do oceny wieku kostnego) 
2.10 Co 365 dni     
1) konsultacja okulistyczna; 
2) konsultacja ortopedyczna; 
3) cystouretografia 
      

     ynacyjnego ds. 
     

    
    

     
 

 

        



 B.39. 
 
                       

(ICD-10  N 25.8) 
 

 

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
    
      j 
  
3) przeciwskazania do zastosowania innych opcji terapeutycznych 
(np. dla paratyroidektomii); 
     
 

   
      - 
fosforanowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi K/DOQI (Kidney 
Disease Outcome Quality Initiative - US National Kidney 
Foundation); 
2) przeszczepienie nerki; 
       
        

 

     
       

    -4 tygodnie 
        

    

hormonu przytarczyc (PTH) u dializowanych 
pacje  -300pg/ml (15,9-31,8 
      
 

 1. Monitorowanie leczenia 
   - przez 1-   
    -  
       
    cy; 
     
 

        



 B.40. 
 
         
OSKRZELOWO-  (ICD-10  P 27.1) 
�

   

 
SCHEMAT DA 

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem: 
        

dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na 
    
      -
 
-             
    
-        

          

      
lub 
-        

wirusem RS (dala urodzenia od 1 maja do   
      

 

      
     - 5 razy podczas sezonu spodziewanego 
       
 

     
        

   
      

monoklonalne; 
3) brak zgody pacjenta. 

 

 1. Dawkowanie paliwizumabu 
       

   
 

 1.Badania przy kwalifikacji 
Kliniczne potwierdzenie dysplazji oskrzelowo- 
 

2.Monitorowanie leczenia: 
Dzieci zakwalifikowane do leczenia paliwizumabem 
     

       

      

przed otrzymaniem kolejnej dawki leki. 
     

do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii po 
   

 

�

�

        



 B.41. 
 
      WILLI  (ICD-10  Q 87.1) 
 

   

 
   

PROGRAMIE 
 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE 

W RAMACH PROGRAMU 
      

      

Zdrowia. 
 

1.Kryteria kwalifikacji 
   -Willi, na podstawie cech klinicznych 
potwierdzonych badaniem genetycznym; 
             
          

     
       ej 97 
          

       
     

        
6) kons       
   
7) wprowadzone leczenie dietetyczne i rehabilitacja (wymagany co 
       

   
8) inne bada       
       

 
        
 

      
Leczenie trwa do czasu p    
       

      

 
 

   

 1. Dawkowanie 
Somatotropina podawana codziennie wieczorem 
w dawce: 0,18 -    - 1,4 
 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
     

 -1. 
Badania laboratoryjne i inne  
   

Prader-Willi. 
 

2.Monitorowanie leczenia 
2.1       

 -1 
2.2 Po 30 dniach 
1) konsultacja laryngologiczna, 
2) po 90 dniach kolejne konsultacje laryngologiczne w 
   
2.3 Co 90 dni 
  - lub 48-godzinna hospitalizacja 
2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji); 
3) konsultacja rehabilitanta (w ramach hospitalizacji). 
2.4 Co 180 dni 
      
    
   4. 
4) jonogram w surowicy krwi. 
     

     

Prader-Willi. 
2.5 Co 365 dni (dotyczy dzi 
-      
       

     -   

potrzeb). 

        



       
2)     
3) zaniechanie systematycznego leczenia rehabilitacyjnego lub 
dietetycznego; 
      

hormonem wzrostu, leczenia dietetycznego i rehabilitacji (wzrost 
wielko       

           
       
         

terapii hormonem wzrostu. 
 

2.6 Co 365 dni     
sercowo-naczyniowego -   
1) konsultacja kardiologiczna; 
2) USG serca. 
2.7 Co 365 dni       - 
          - 
ocena rozwoju psychoruchowego) 
-     
intelektualnego 
2.8 Co 365 dni 
1) po   
     
3) pomiar frakcji HDL cholesterolu; 
4) pomiar frakcji LDL cholesterolu; 
5) pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny (HbA1C); 
       

insulinemii; 
7)   -1; 
8) konsultacja laryngologiczna; 
9) konsultacja ortopedyczna; 
      

przedramienia (do oceny wieku kostnego). 
2.9 Co 365 dni   

zaburzeniami pokwitania -  -15% leczonych) 
-      
preparatu do stymulacji wydzielania gonadotropin (4 
        

   
2.10 Co 365 dni    

       
1) konsultacja nefrologiczna; 
2) konsultacja urologiczna; 3) USG jamy brzusznej; 
      
2.11 Co 365 dni -    
  -3% leczonych): 
1) konsultacja ortopedyczna; 
       

     

        



2.12 Co 365 dni    

pseudo tumor cerebri -  -5% leczonych): 
1) konsultacja okulistyczna;  
2) konsultacja neurologiczna;  
      

kontrastem lub MRI). 
      

     

      

    
Badania wed  

   -Willi. 
 

�

 

        



 B.42. 
 
       -10  Q 96) 
 

   

   
STOSOWANE W RAMACH PROGRAMU 

SCHEMAT  
PROGRAMIE 

KWALIFIKACJA I BADANIA 
DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
      

      

Zdrowia. 
 

1.Kryteria kwalifikacji 
1) st   
          

      
     -1 SD w odniesieniu do 
     (wymagany co 
        

      

  - Pineau; 
      -Pyle; 
5) wykluczenie inny    
     

       

itp.); 
     

 ercowonaczyniowego i moczowo- 
7) konsultacja genetyczna, potwierdzona dodatnim wynikiem badania 
kariotypu. 
 

      
        

Stosowania Hormonu Wzrostu lub lek   
      

 
 

   
       

 1. Dawkowanie 
Somatotropina podawana codziennie wieczorem 
w dawce: 0,33 - 0,47 mg (1,0-1,4 IU)/kg m.c. 
 
 

 1. Badania przy kwalifikacji 
     

 -1. 
   

stan   
   
 

2. Monitorowanie leczenia 
       

 -1. 
         

odsetka glikowanej hemoglobiny HbA1C lub co 365 
       

insulinemii. 
2.3 Co 90 dni 
-  - lub 48-godzinna hospitalizacja 
2.4 Co 180 dni 
       

   4; 
2) jonogram w surowicy krwi. 
2.5 Co 365 dni 
     

     

     
2) konsultacja kardiologiczna, USG serca (dotyczy 
    - 
5%)); 
3) konsultacja nefrologiczna; konsultacja urologiczna; 
       

    - 

        



   -tumor cerebri; 
      
4) ujawnienie lub wznowa choroby rozrostowej; 
     

          
        
       

 
       

         
       
 

10%)); 
   -1; 
      

przedramienia (do oceny wieku kostnego); 
      

(2-3% leczonych): konsultacja ortopedyczna; RTG lub 
       

  
      

  -5% leczonych): konsultacja 
okulistyczna; konsultacja neurologiczna; obrazowanie 
      

MRI). 
      

     

ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do 
    
   

monitorowania terapii hormonem wzrostu 
   
 

�

 

        



 B.43. 
 

          
       
�

   

 
  

PROGRAMIE 
BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W 

RAMACH PROGRAMU 
1. Kryteria kwalifikacji 
1.1        
      -HBc total, a nie stwierdza 
      
1.2. Do programu     
      HBc total 
(HBs Ag ujemny, HBV DNA ujemny)     HBc 
total (HBs Ag dodatni, HBV DNA ujemny). 
 
 enie czasu leczenia w programie 
      , 
lamiwudyna stosowana jest przez okres leczenia rytuksymabem oraz nie 
        
        
  

1. Lamiwudyna 
-  tabletki  po 100 mg - raz dziennie 1 tabletka. 

 
 

1. Badania przy kwalifikacji      
        -HBc  total; 
     2) oznaczenie antygenu HBs; 
     3) poziom wiremii HBV DNA; 
     4) morfologia krwi; 
     5) oznaczenie poziomu transaminaz. 
 
2. Monitorowanie leczenia 
     1)    
               a) oznaczenie poziomu ALAT i AspAT; 
      2)     
                a) oznaczenie antygenu HBs; 
                b) poziom wiremii HBV DNA. 

 
 
 

        



C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym 
lp. Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku Zawartość opakowania Kod EAN lub inny

kod odpowiadający
kodowi EAN

Termin wejścia
w życie decyzji

Okres
obowią-
zywania
decyzji

Grupa limitowa Urzędowa
cena zbytu

Cena
hurtowa
brutto

Wysokość
limitu

finanso-
wania

Oznaczenie załącznika
zawierającego zakres

wskazań objętych
refundacją (wg ICD-10)

Poziom
odpłatności

Wysokość
dopłaty

świadczenio-
biorcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Acidum levofolinicum
Levofolic, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 50
mg/ml

1 fiol. a 4 ml 5909990648818 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 56,16 60,09 60,09 C.0.01. bezpłatne 0 zł

2 Acidum levofolinicum
Levofolic, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 50
mg/ml

1 fiol. a 9 ml 5909990648825 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 126,36 135,21 135,21 C.0.01. bezpłatne 0 zł

3 Asparaginasum
Asparaginase 10000 medac,

proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań,

10000 j.m.
5 fiol.s.subs. 5909990945528 2012-01-01 2 lata 1001.0, Asparaginasum 1 933,20 2 068,52 2 068,52 C.1. bezpłatne 0 zł

4 Asparaginasum
Asparaginase 5000 medac,
proszek do sporządzenia

roztworu do wstrzykiwań,
5000 j.m.

5 fiol.s.subs. 5909990945429 2012-01-01 2 lata 1001.0, Asparaginasum 1 393,20 1 490,72 1 034,26 C.1. bezpłatne 0 zł

5 Bicalutamidum BICALUTAMIDE KABI, tabl.
powl., 50 mg 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) 5909990870950 2012-01-01 2 lata 1002.0, Bicalutamidum 16,20 17,33 17,33 C.2. bezpłatne 0 zł

6 Bicalutamidum Bicalutamide Polpharma 50
mg, tabl. powl., 50 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990052981 2012-01-01 2 lata 1002.0, Bicalutamidum 98,28 105,16 105,16 C.2. bezpłatne 0 zł

7 Bicalutamidum Bicalutamide Teva, tabl. powl.,
50 mg 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) 5909990057436 2012-01-01 2 lata 1002.0, Bicalutamidum 67,44 72,16 72,16 C.2. bezpłatne 0 zł

8 Bicalutamidum BICASTAD, tabl. powl., 50
mg 28 tabl. 5909990651368 2012-01-01 2 lata 1002.0, Bicalutamidum 27,22 29,13 29,13 C.2. bezpłatne 0 zł

9 Bleomycini sulphas
Bleomedac, proszek do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę

1 fiolka a 10 ml 5909990946983 2012-07-01 2 lata 1003.0, Bleomycinum 97,20 104,00 104,00 C.3. bezpłatne 0 zł

10 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 100 tabl. powl. 5909990277926 2012-07-01 2 lata 1101.0, Busulfanum 1 105,92 1 183,33 1 183,33 C.4. bezpłatne 0 zł

11 Calcii folinas
Calcium folinate Actavis,
roztwór do wstrzykiwań i

infuzji, 10 mg/ml
1 fiol. a 10 ml 5909990885077 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 27,86 29,81 17,45 C.0.02. bezpłatne 0 zł

12 Calcii folinas
Calcium folinate Actavis,
roztwór do wstrzykiwań i

infuzji, 10 mg/ml
5 fiolek a 10 ml 5909990885084 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 139,32 149,07 87,25 C.0.02. bezpłatne 0 zł

13 Calcii folinas
Calcium folinate Hospira,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990425891 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 8,64 9,24 8,73 C.0.02. bezpłatne 0 zł

14 Calcii folinas
Calcium folinate Hospira,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990425907 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 16,20 17,33 17,33 C.0.02. bezpłatne 0 zł

15 Calcii folinas
Calcium folinate Hospira,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. a 20 ml 5909990425938 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 30,24 32,36 32,36 C.0.02. bezpłatne 0 zł

16 Calcii folinas
Calcium folinate Hospira,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. a 30 ml 5909990425945 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 42,12 45,07 45,07 C.0.02. bezpłatne 0 zł

17 Calcii folinas
Calcium folinate Hospira,

roztwór do wstrzykiwań, 10
mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990425952 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 73,44 78,58 78,58 C.0.02. bezpłatne 0 zł

18 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań, 0,01
g/ml

1 fiol. a 35 ml 5909990042043 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 48,82 52,24 52,24 C.0.02. bezpłatne 0 zł

19 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań, 0,01
g/ml

1 fiol. a 60 ml 5909990042050 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 72,04 77,08 77,08 C.0.02. bezpłatne 0 zł

20 Calcii folinas
Calciumfolinat-Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań, 0,01
g/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990750412 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu
folinowego 101,60 108,71 108,71 C.0.02. bezpłatne 0 zł

        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 Calcii folinas
Leucovorin Ca Teva, proszek
do sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 10 mg
10 fiol. 5909990123421 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 69,12 73,96 17,45 C.0.02. bezpłatne 0 zł

22 Calcii folinas
Leucovorin Ca Teva, proszek
do sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 25 mg
10 fiol. 5909990123520 2012-07-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 77,76 83,20 43,63 C.0.02. bezpłatne 0 zł

23 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór
do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 10 ml 5909991117511 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 21,06 22,53 17,45 C.0.02. bezpłatne 0 zł

24 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór
do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 20 ml 5909991117528 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 36,72 39,29 34,90 C.0.02. bezpłatne 0 zł

25 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór
do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909991117566 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 90,72 97,07 87,25 C.0.02. bezpłatne 0 zł

26 Calcii folinas Leucovorin Ca Teva, roztwór
do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909991117597 2012-01-01 2 lata 1093.0, pochodne i sole kwasu

folinowego 163,08 174,50 174,50 C.0.02. bezpłatne 0 zł

27 Capecitabinum Xeloda, tabl. powl., 150 mg 60 tabl. 5909990893416 2012-07-01 2 lata 1006.0, Capecitabinum 267,79 286,54 285,10 C.5. bezpłatne 0 zł
28 Capecitabinum Xeloda, tabl. powl., 500 mg 120 tabl. 5909990893515 2012-07-01 2 lata 1006.0, Capecitabinum 1 776,33 1 900,67 1 900,67 C.5. bezpłatne 0 zł

29 Carboplatinum
Carboplatin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 50 mg

1 fiol. a 5 ml 5909990450015 2012-07-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 22,68 24,27 20,80 C.6. bezpłatne 0 zł

30 Carboplatinum
Carboplatin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 150 mg

1 fiol. a 15 ml 5909990450022 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 58,32 62,40 62,40 C.6. bezpłatne 0 zł

31 Carboplatinum
Carboplatin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 450 mg

1 fiol. a 45 ml 5909990450039 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 168,48 180,27 180,27 C.6. bezpłatne 0 zł

32 Carboplatinum
Carboplatin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 600 mg

1 fiol. a 60 ml 5909990662753 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 194,40 208,01 208,01 C.6. bezpłatne 0 zł

33 Carboplatinum
Carboplatin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 1000 mg

1 fiol. a 100 ml 5909990662760 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 270,00 288,90 288,90 C.6. bezpłatne 0 zł

34 Carboplatinum
Carboplatin Actavis,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg/ml

1 fiol. a 45 ml 5909990787371 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 172,80 184,90 184,90 C.6. bezpłatne 0 zł

35 Carboplatinum
Carboplatin Actavis,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990787388 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 19,44 20,80 20,80 C.6. bezpłatne 0 zł

36 Carboplatinum
Carboplatin Actavis,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg/ml

1 fiol. a 15 ml 5909990787395 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 43,20 46,22 46,22 C.6. bezpłatne 0 zł

37 Carboplatinum
Carboplatin Actavis,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg/ml

1 fiol. a 60 ml 5909990787401 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 216,00 231,12 231,12 C.6. bezpłatne 0 zł

38 Carboplatinum Carboplatin Pfizer, roztwór do
wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990477418 2012-07-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 24,84 26,58 20,80 C.6. bezpłatne 0 zł

39 Carboplatinum Carboplatin Pfizer, roztwór do
wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 15 ml 5909990477425 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 41,91 44,84 44,84 C.6. bezpłatne 0 zł

40 Carboplatinum Carboplatin Pfizer, roztwór do
wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 fiol. a 45 ml 5909990477432 2012-01-01 2 lata 1005.0, Carboplatinum 102,29 109,45 109,45 C.6. bezpłatne 0 zł

41 Chlorambucilum Leukeran, tabl.powl., 2 mg 25 tabl. 5909990345618 2012-07-01 2 lata 1099.0, Chlorambucilum 259,20 277,34 277,34 C.8. bezpłatne 0 zł

42 Ciclosporinum
Sandimmun , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 50 mg/ml
10 amp. a 1 ml 5909990119813 2012-01-01 2 lata 1007.0, Ciclosporinum 140,40 150,23 150,23 C.10. bezpłatne 0 zł

43 Cisplatinum
Cisplatin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10 mg
1 fiol. a 20 ml 5909990180813 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 9,03 9,66 9,66 C.11. bezpłatne 0 zł

44 Cisplatinum
Cisplatin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 25 mg
1 fiol. a 50 ml 5909990180820 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 21,60 23,11 23,11 C.11. bezpłatne 0 zł
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45 Cisplatinum
Cisplatin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 50 mg
1 fiol. a 100 ml 5909990180837 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 37,80 40,45 40,45 C.11. bezpłatne 0 zł

46 Cisplatinum
Cisplatin Teva, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990722600 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 8,64 9,24 9,24 C.11. bezpłatne 0 zł

47 Cisplatinum
Cisplatin Teva, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990722631 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 34,56 36,98 36,98 C.11. bezpłatne 0 zł

48 Cisplatinum
Cisplatin Teva, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990722648 2012-01-01 2 lata 1008.0, Cisplatinum 67,50 72,23 72,23 C.11. bezpłatne 0 zł

49 Cladribinum BIODRIBIN, roztwór do
infuzji, 10 mg 1 fiol. a 10 ml 5909990713417 2012-07-01 2 lata 1009.0, Cladribinum 493,34 527,87 527,87 C.12. bezpłatne 0 zł

50 Cyclophosphamidum Endoxan, drażetki, 50 mg 50 draż. 5909990240814 2012-01-01 2 lata 1010.2, Cyclophosphamidum p.o. 72,52 77,60 77,60 C.13. bezpłatne 0 zł

51 Cyclophosphamidum
Endoxan, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 200 mg

1 fiol.s.subs. 5909990240913 2012-01-01 2 lata 1010.1, Cyclophosphamidum inj. 14,58 15,60 15,60 C.13. bezpłatne 0 zł

52 Cyclophosphamidum
Endoxan, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 1 g

1 fiol.s.subs. 5909990241019 2012-01-01 2 lata 1010.1, Cyclophosphamidum inj. 54,96 58,81 58,81 C.13. bezpłatne 0 zł

53 Cytarabinum Alexan, roztwór do
wstrzykiwań, 500 mg 1 fiol. a 10 ml 5909990181216 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 42,12 45,07 45,07 C.14. bezpłatne 0 zł

54 Cytarabinum Alexan, roztwór do
wstrzykiwań, 1000 mg 1 fiol. a 20 ml 5909990181223 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 84,24 90,14 90,14 C.14. bezpłatne 0 zł

55 Cytarabinum Alexan, roztwór do
wstrzykiwań, 0,05  g/ml 1 fiol. a 40 ml 5909990624935 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 168,48 180,27 180,27 C.14. bezpłatne 0 zł

56 Cytarabinum Alexan, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/5ml 1 fiol. a 5 ml 5909990640188 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 8,42 9,01 9,01 C.14. bezpłatne 0 zł

57 Cytarabinum
Cytosar, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 100 mg

1 amp. (+1 rozp.) 5909990154715 2012-07-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 11,03 11,80 9,01 C.14. bezpłatne 0 zł

58 Cytarabinum
Cytosar, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań, 500 mg

1 fiol.s.subs. (+ rozp.) 5909990314515 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 42,12 45,07 45,07 C.14. bezpłatne 0 zł

59 Cytarabinum
Cytosar, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 1 g

1 fiol.s.subs. 5909990314614 2012-01-01 2 lata 1011.1, Cytarabinum 84,24 90,14 90,14 C.14. bezpłatne 0 zł

60 Cytarabinum DepoCyte, zawiesina do
wstrzykiwań, 50 mg 1 fiol. a 5 ml 5909990219278 2012-07-01 2 lata 1011.2, Cytarabinum depocyte 6 318,00 6 760,26 6 760,26 C.15. bezpłatne 0 zł

61 Dacarbazinum
DACARBAZIN TEVA,
proszek do sporządzania

roztworu do wstrzykiwań i
infuzji, 100 mg

10 fiol. 5909990466924 2012-07-01 2 lata 1012.0, Dacarbazinum 196,73 210,50 210,50 C.16. bezpłatne 0 zł

62 Dacarbazinum
DACARBAZIN TEVA,
proszek do sporządzania

roztworu do wstrzykiwań i
infuzji, 200 mg

10 fiol. 5909990467020 2012-07-01 2 lata 1012.0, Dacarbazinum 310,07 331,77 331,77 C.16. bezpłatne 0 zł

63 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 10 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. a 0,4 ml
(b/op/blist.) 5909990007608 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 68,04 72,80 72,80 C.0.03. bezpłatne 0 zł

64 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 500 mcg/ml 1 wstrz. 1 ml 5909990340330 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 3 402,00 3 640,14 3 640,13 C.0.03. bezpłatne 0 zł

65 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 15 mcg/0,375ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,375 ml 5909990738755 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 102,06 109,20 109,20 C.0.03. bezpłatne 0 zł

66 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 20 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738779 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 136,08 145,61 145,61 C.0.03. bezpłatne 0 zł

67 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,3 ml 5909990738793 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 204,12 218,41 218,41 C.0.03. bezpłatne 0 zł
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68 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 40 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,4 ml 5909990738847 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 272,16 291,21 291,21 C.0.03. bezpłatne 0 zł

69 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 50 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738861 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 340,20 364,01 364,01 C.0.03. bezpłatne 0 zł

70 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 60 mcg/0,3ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,3 ml 5909990738885 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 408,24 436,82 436,82 C.0.03. bezpłatne 0 zł

71 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 80 mcg/0,4ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,4 ml 5909990738908 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 544,32 582,42 582,42 C.0.03. bezpłatne 0 zł

72 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mcg/0,5 ml

1 amp.-strz. (z
zab.igły(blist.)) 0,5 ml 5909990738939 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 680,40 728,03 728,03 C.0.03. bezpłatne 0 zł

73 Darbepoetinum alfa Aranesp, roztwór do
wstrzykiwań, 500 mcg/ml 1 amp.-strz. a 1 ml 5909990739035 2012-07-01 2 lata 1043.1, czynniki stymulujące

erytropoezę - darbepoetyna 3 402,00 3 640,14 3 640,13 C.0.03. bezpłatne 0 zł

74 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 1 ml 5909990810987 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 228,42 244,41 244,41 C.19. bezpłatne 0 zł

75 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 4 ml 5909990810994 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 857,84 917,89 917,89 C.19. bezpłatne 0 zł

76 Docetaxelum
Camitotic, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 7 ml 5909990811007 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 2 247,70 2 405,04 2 405,04 C.19. bezpłatne 0 zł

77 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg
1 fiol. a 2 ml 5909990777006 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 246,02 263,24 263,24 C.19. bezpłatne 0 zł

78 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg
1 fiol. a 8 ml 5909990777020 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 997,27 1 067,08 1 067,08 C.19. bezpłatne 0 zł

79 Docetaxelum
Docetaxel - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 160 mg
1 fiol. a 16 ml 5909990850280 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 1 053,97 1 127,75 1 127,75 C.19. bezpłatne 0 zł

80 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990786466 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 64,80 69,34 69,34 C.19. bezpłatne 0 zł

81 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. á 8 ml 5909990786473 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 259,20 277,34 277,34 C.19. bezpłatne 0 zł

82 Docetaxelum
Docetaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10  mg/ml
1 fiol. á 16 ml 5909990786480 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 486,00 520,02 520,02 C.19. bezpłatne 0 zł

83 Docetaxelum
Docetaxel TEVA, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/0,5ml

1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp.
1,5 ml 5909990744688 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 70,92 75,88 75,88 C.19. bezpłatne 0 zł

84 Docetaxelum
Docetaxel TEVA, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg/2ml

1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a
6 ml 5909990744695 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 283,69 303,55 303,55 C.19. bezpłatne 0 zł

85 Docetaxelum
Taxegis, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/0,5ml

1 fiol. a 0,5 ml (+ rozp.1,5
ml) 5909990863662 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 97,98 104,84 104,84 C.19. bezpłatne 0 zł

86 Docetaxelum
Taxegis, koncentrat i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

infuzji, 80 mg/2ml

1 fiol. a 2 ml (+1fiol. rozp. a
6 ml) 5909990863679 2012-07-01 2 lata 1013.0, Docetaxelum 538,92 576,64 576,64 C.19. bezpłatne 0 zł

87 Doxorubicinum Adriblastina PFS, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990471010 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 10,93 11,70 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

88 Doxorubicinum Adriblastina PFS, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990471027 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 36,72 39,29 39,29 C.20. bezpłatne 0 zł
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89 Doxorubicinum
Adriblastina R.D., proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 10 mg
1 fiol.liof. (+ rozp.5 ml) 5909990235612 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 10,93 11,70 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

90 Doxorubicinum
Adriblastina R.D., proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 50 mg

1 fiol.liof. 5909990235711 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 36,72 39,29 39,29 C.20. bezpłatne 0 zł

91 Doxorubicinum
BIORUBINA , proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 10 mg
1 fiol. a 10 ml 5909990129515 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 8,96 9,59 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

92 Doxorubicinum
BIORUBINA, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 50 mg
1 fiol. a 36 ml 5909990842216 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 37,80 40,45 40,45 C.20. bezpłatne 0 zł

93 Doxorubicinum BIORUBINA , roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 10 mg 1 fiol. a 5 ml 5909991128517 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 8,96 9,59 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

94 Doxorubicinum BIORUBINA, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 50 mg 1 fiol. a 25 ml 5909991128524 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 34,56 36,98 36,98 C.20. bezpłatne 0 zł

95 Doxorubicinum
Caelyx, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 2 mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990983018 2012-07-01 2 lata 1014.3, Doxorubicinum
liposomanum pegylatum 1 836,00 1 964,52 1 964,52 C.22. bezpłatne 0 zł

96 Doxorubicinum
Doxorubicin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg

1 fiol. a 5 ml 5909990429011 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 9,01 9,64 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

97 Doxorubicinum
Doxorubicin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 50 mg

1 fiol. a 25 ml 5909990429028 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 43,20 46,22 46,22 C.20. bezpłatne 0 zł

98 Doxorubicinum
Doxorubicin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 100 mg

1 fiol. a 50 ml 5909990614837 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 86,40 92,45 92,45 C.20. bezpłatne 0 zł

99 Doxorubicinum
Doxorubicin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 200 mg

1 fiol. a 100 ml 5909990614844 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 172,80 184,90 184,90 C.20. bezpłatne 0 zł

100 Doxorubicinum Doxorubicin medac, roztwór
do infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990859405 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 16,09 17,22 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

101 Doxorubicinum Doxorubicin medac, roztwór
do infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 10 ml 5909990859443 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 30,24 32,36 18,49 C.20. bezpłatne 0 zł

102 Doxorubicinum Doxorubicin medac, roztwór
do infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990859474 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 38,88 41,60 41,60 C.20. bezpłatne 0 zł

103 Doxorubicinum Doxorubicin medac, roztwór
do infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 75 ml 5909990859481 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 103,68 110,94 110,94 C.20. bezpłatne 0 zł

104 Doxorubicinum Doxorubicin medac, roztwór
do infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990859535 2012-01-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 138,24 147,92 147,92 C.20. bezpłatne 0 zł

105 Doxorubicinum

Myocet, proszek, dyspersja i
rozpuszczalnik do

sporządzania koncentratu
dyspersji do infuzji (proszek i

składniki do sporządzania
koncentratu dyspersji

liposomalnej do infuzji), 50
mg

2 zest. a 3 fiol. (1 proszek +
1 liposomy + 1 bufor), (2

zest. a 1 fiol. dla każdego z
3 komponentów)

5909990213559 2012-07-01 2 lata 1014.2, Doxorubicinum
liposomanum nonpegylatum 4 297,32 4 598,13 4 598,13 C.21. bezpłatne 0 zł

106 Doxorubicinum
Xorucin, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 10 mg

1 fiol. 5909990838103 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 24,06 25,74 9,25 C.20. bezpłatne 0 zł

107 Doxorubicinum
Xorucin, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 50 mg

1 fiol. 5909990838134 2012-07-01 2 lata 1014.1, Doxorubicinum 95,25 101,92 46,23 C.20. bezpłatne 0 zł

108 Epirubicini hydrochloridum
BIOEPICYNA, proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 10 mg
1 fiol. a 10 ml 5909990129416 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 39,96 42,76 36,03 C.23. bezpłatne 0 zł

109 Epirubicini hydrochloridum
BIOEPICYNA , proszek do
sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 50 mg
1 fiol. a 36 ml 5909991114213 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 169,56 181,43 180,15 C.23. bezpłatne 0 zł
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110 Epirubicini hydrochloridum BIOEPICYNA, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 10 mg 1 fiol. a 5 ml 5909991114312 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 30,78 32,93 32,93 C.23. bezpłatne 0 zł

111 Epirubicini hydrochloridum BIOEPICYNA , roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 50 mg 1 fiol. a 25 ml 5909991114329 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 141,48 151,38 151,38 C.23. bezpłatne 0 zł

112 Epirubicini hydrochloridum Epimedac, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990661497 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 43,20 46,22 36,03 C.23. bezpłatne 0 zł

113 Epirubicini hydrochloridum Epimedac, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 10 ml 5909990661503 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 64,80 69,34 69,34 C.23. bezpłatne 0 zł

114 Epirubicini hydrochloridum Epimedac, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990661527 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 97,20 104,00 104,00 C.23. bezpłatne 0 zł

115 Epirubicini hydrochloridum Epimedac, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909990661534 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 189,00 202,23 202,23 C.23. bezpłatne 0 zł

116 Epirubicini hydrochloridum Epimedac, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990661541 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 378,00 404,46 404,46 C.23. bezpłatne 0 zł

117 Epirubicini hydrochloridum
Epirubicin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10 mg
1 fiol. a 5 ml 5909991104313 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 41,19 44,07 36,03 C.23. bezpłatne 0 zł

118 Epirubicini hydrochloridum
Epirubicin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 50 mg
1 fiol. a 25 ml 5909991104320 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 205,95 220,37 180,15 C.23. bezpłatne 0 zł

119 Epirubicini hydrochloridum
Epirubicin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
1 fiol. a 50 ml 5909991104337 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 410,40 439,13 360,30 C.23. bezpłatne 0 zł

120 Epirubicini hydrochloridum
Epirubicin - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 200 mg
1 fiol. a 100 ml 5909991104344 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 810,00 866,70 720,60 C.23. bezpłatne 0 zł

121 Epirubicini hydrochloridum
EPIRUBICIN KABI, roztwór

do wstrzykiwań i infuzji, 2
mg/ml

1 fiol. a 25 ml 5909990779864 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 86,40 92,45 92,45 C.23. bezpłatne 0 zł

122 Epirubicini hydrochloridum
EPIRUBICIN KABI, roztwór

do wstrzykiwań i infuzji, 2
mg/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990779871 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 334,80 358,24 358,24 C.23. bezpłatne 0 zł

123 Epirubicini hydrochloridum Episindan, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990645275 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 33,67 36,03 36,03 C.23. bezpłatne 0 zł

124 Epirubicini hydrochloridum Episindan, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990645299 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 181,15 193,83 180,15 C.23. bezpłatne 0 zł

125 Epirubicini hydrochloridum Episindan, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 50 ml 5909990645305 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 199,15 213,09 213,09 C.23. bezpłatne 0 zł

126 Epirubicini hydrochloridum Episindan, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol. a 100 ml 5909990645312 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 370,83 396,79 396,79 C.23. bezpłatne 0 zł

127 Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin PFS, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 5 ml (szklana) 5909990752416 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 32,40 34,67 34,67 C.23. bezpłatne 0 zł

128 Epirubicini hydrochloridum Farmorubicin PFS, roztwór do
wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml 1 fiol. a 25 ml 5909990752515 2012-01-01 2 lata 1015.0, Epirubicinum 138,24 147,92 147,92 C.23. bezpłatne 0 zł

129 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 1000  j.m./0,5 ml

6 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990654062 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 86,40 92,45 92,45 C.0.04. bezpłatne 0 zł

130 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 2000  j.m./ml

6 amp.-strz. a 1 ml 5909990654086 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 172,80 184,90 184,90 C.0.04. bezpłatne 0 zł

131 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml

6 amp.-strz. a 0,3 ml 5909990654109 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 259,20 277,34 277,34 C.0.04. bezpłatne 0 zł

132 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml

6 amp.-strz. a 0,4 ml 5909990654123 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 345,60 369,79 369,79 C.0.04. bezpłatne 0 zł

133 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 5000  j.m./0,5 ml

6 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990654147 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 432,00 462,24 462,24 C.0.04. bezpłatne 0 zł
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134 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 6000 j.m./0,6 ml

6 amp.-strz. a 0,6 ml 5909990654161 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 518,40 554,69 554,69 C.0.04. bezpłatne 0 zł

135 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 8000  j.m./0,8 ml

6 amp.-strz. a 0,8 ml 5909990654185 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 691,20 739,58 739,58 C.0.04. bezpłatne 0 zł

136 Epoetinum alfa
Abseamed , roztwór do

wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce, 10000  j.m./1 ml

6 amp.-strz. a 1 ml 5909990654208 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 864,00 924,48 924,48 C.0.04. bezpłatne 0 zł

137 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 1000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072378 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 172,80 184,90 92,45 C.0.04. bezpłatne 0 zł

138 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 2000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072392 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 345,60 369,79 184,90 C.0.04. bezpłatne 0 zł

139 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 3000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072439 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 518,40 554,69 277,34 C.0.04. bezpłatne 0 zł

140 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 4000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072453 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 691,20 739,58 369,79 C.0.04. bezpłatne 0 zł

141 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 5000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072477 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 864,00 924,48 462,24 C.0.04. bezpłatne 0 zł

142 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 6000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072491 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 036,80 1 109,38 554,69 C.0.04. bezpłatne 0 zł

143 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 8000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072538 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 382,40 1 479,17 739,58 C.0.04. bezpłatne 0 zł

144 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 10000 j.m. 6 amp-strz. 5909990072552 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 728,00 1 848,96 924,48 C.0.04. bezpłatne 0 zł

145 Epoetinum alfa Binocrit, roztwór do
wstrzykiwań, 40000 j.m./ml 6 amp-strz. a 1 ml 5909990845170 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 6 912,00 7 395,84 3 697,90 C.0.04. bezpłatne 0 zł

146 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 2000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,5 ml 5909990670956 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 183,12 195,94 92,45 C.0.04. bezpłatne 0 zł

147 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 4000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,5 ml 5909990670963 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 366,25 391,89 184,90 C.0.04. bezpłatne 0 zł

148 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz 0,3 ml 5909990670970 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 549,37 587,83 277,34 C.0.04. bezpłatne 0 zł

149 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz a 0,4 ml 5909990670987 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 732,50 783,78 369,79 C.0.04. bezpłatne 0 zł

150 Epoetinum alfa
Eprex, roztwór do

wstrzykiwań podskórnych i
dożylnych, 10000 j.m./ml

6 amp.-strz a 1 ml 5909990671045 2012-01-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące
erytropoezę 1 831,25 1 959,44 924,48 C.0.04. bezpłatne 0 zł

151 Epoetinum beta NeoRecormon, roztwór do
wstrzykiwań, 30000 j.m. 1 amp.-strz. 5909990007134 2012-07-01 2 lata 1043.0, czynniki stymulujące

erytropoezę 1 081,40 1 157,10 462,24 C.0.05. bezpłatne 0 zł

152 Etoposidum
Etoposid - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 50 mg
1 fiol. a 2,5 ml 5909990776016 2012-07-01 2 lata 1016.0, Etoposidum 15,12 16,18 11,56 C.24. bezpłatne 0 zł

153 Etoposidum
Etoposid - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
1 fiol. a 5 ml 5909990776115 2012-07-01 2 lata 1016.0, Etoposidum 21,60 23,11 23,11 C.24. bezpłatne 0 zł

154 Etoposidum
Etoposid - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 200 mg
1 fiol. a 10 ml 5909990776214 2012-07-01 2 lata 1016.0, Etoposidum 43,20 46,22 46,22 C.24. bezpłatne 0 zł

155 Etoposidum
Etoposid - Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 400 mg
1 fiol. a 20 ml 5909990776313 2012-07-01 2 lata 1016.0, Etoposidum 86,40 92,45 92,45 C.24. bezpłatne 0 zł

156 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 300 mcg/ml 5 fiol. a 1 ml 5909990312214 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 607,50 650,03 650,03 C.0.06. bezpłatne 0 zł

157 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 600 mcg/ml 1 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990830510 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 121,50 130,01 130,01 C.0.06. bezpłatne 0 zł
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158 Filgrastimum Neupogen, roztwór do
wstrzykiwań, 960 mcg/ml 1 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990830619 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 194,40 208,01 208,01 C.0.06. bezpłatne 0 zł

159 Filgrastimum
Nivestim, roztwór do

wstrzykiwań lub infuzji, 12
mln j./0,2 ml

5 amp.-strz. á 0,2 ml 5909990904747 2012-07-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące
granulopoezę 486,00 520,02 260,02 C.0.06. bezpłatne 0 zł

160 Filgrastimum
Nivestim, roztwór do

wstrzykiwań lub infuzji, 30
mln j.m./0,5 ml

5 amp.-strz. á 0,5 ml 5909990904778 2012-07-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące
granulopoezę 621,00 664,47 650,05 C.0.06. bezpłatne 0 zł

161 Filgrastimum
Nivestim, roztwór do

wstrzykiwań lub infuzji, 48
mln j.m./0,5 ml

5 amp.-strz. á 0,5 ml 5909990904808 2012-07-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące
granulopoezę 1 026,00 1 097,82 1 040,08 C.0.06. bezpłatne 0 zł

162 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 30 mln
j.m./0,5ml

1 amp.-strz a 0,5 ml z
osłoną zabezpieczającą igłę 5909990739387 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 130,13 139,24 130,01 C.0.06. bezpłatne 0 zł

163 Filgrastimum
Tevagrastim, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 48 mln
j.m./0,8ml

1 amp.-strz a 0,8 ml z
osłoną zabezpieczającą igłę 5909990739448 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 214,79 229,83 208,02 C.0.06. bezpłatne 0 zł

164 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 60 mln
j/ml

1 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990687763 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące
granulopoezę 127,44 136,36 130,01 C.0.06. bezpłatne 0 zł

165 Filgrastimum
Zarzio, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 96 mln
j/ml

1 amp.-strz. a 0,5 ml 5909990687800 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące
granulopoezę 215,27 230,34 208,02 C.0.06. bezpłatne 0 zł

166 Fludarabini phosphas
Fludalym, proszek do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań i infuzji, 50 mg

5 fiol. 5909990683567 2012-01-01 2 lata 1017.1, Fludarabinum inj 406,08 434,51 434,51 C.25. bezpłatne 0 zł

167 Fludarabini phosphas Fludara Oral, tabl. powl., 10
mg 15 tabl. 5909991183318 2012-07-01 2 lata 1017.2, Fludarabinum p.o. 1 247,81 1 335,16 1 335,16 C.25. bezpłatne 0 zł

168 Fludarabini phosphas Fludara Oral, tabl. powl., 10
mg 20 tabl. 5909991183325 2012-07-01 2 lata 1017.2, Fludarabinum p.o. 1 663,74 1 780,20 1 780,20 C.25. bezpłatne 0 zł

169 Fludarabini phosphas
Fludarabin - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań lub

infuzji, 50 mg
1 fiol. a 2 ml 5909990661466 2012-01-01 2 lata 1017.1, Fludarabinum inj 432,00 462,24 462,24 C.25. bezpłatne 0 zł

170 Fludarabini phosphas
Fludarabine Teva, koncentrat
do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 25 mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990082377 2012-01-01 2 lata 1017.1, Fludarabinum inj 324,00 346,68 346,68 C.25. bezpłatne 0 zł

171 Fluorouracilum
5 Fluorouracil - Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań i
infuzji, 50 mg/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990336258 2012-01-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 72,36 77,43 77,43 C.26. bezpłatne 0 zł

172 Fluorouracilum
5 Fluorouracil - Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań i
infuzji, 1000 mg

1 fiol. a 20 ml 5909990450633 2012-07-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 14,57 15,59 15,59 C.26. bezpłatne 0 zł

173 Fluorouracilum
5 Fluorouracil - Ebewe,

roztwór do wstrzykiwań i
infuzji, 250 mg

5 amp. a 5 ml 5909990450657 2012-07-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 18,21 19,48 19,48 C.26. bezpłatne 0 zł

174 Fluorouracilum
Fluorouracil 1000 medac,

roztwór do wstrzykiwań, 50
mg/ml

1 fiol. a 20 ml 5909990477913 2012-01-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 14,57 15,59 15,59 C.26. bezpłatne 0 zł

175 Fluorouracilum
Fluorouracil 500 medac,

roztwór do wstrzykiwań, 50
mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990477814 2012-01-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 7,56 8,09 8,09 C.26. bezpłatne 0 zł

176 Fluorouracilum
Fluorouracil 5000 medac,

roztwór do wstrzykiwań, 50
mg/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990478019 2012-01-01 2 lata 1018.0, Fluorouracilum 72,85 77,95 77,95 C.26. bezpłatne 0 zł

177 Fulvestrantum Faslodex, roztwór do
wstrzykiwań, 250 mg/5ml

2 amp.-strz. a 5 ml+2igły z
syst.osł. 5909990768875 2012-07-01 2 lata 1019.0, Fulvestrant 2 700,00 2 889,00 2 889,00 C.27. bezpłatne 0 zł

178 Gemcitabinum
Gembin, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 0,04 g/ml

1 fiol. a 25 ml 5909990832941 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 170,50 182,44 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł
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179 Gemcitabinum
Gembin, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 0,04 g/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990832958 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 36,78 39,35 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

180 Gemcitabinum
Gembin, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 0,04 g/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990832965 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 493,13 527,65 208,00 C.28. bezpłatne 0 zł

181 Gemcitabinum
GEMCIT, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990775200 2012-07-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 19,44 20,80 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

182 Gemcitabinum
GEMCIT, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990775224 2012-07-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 72,36 77,43 77,43 C.28. bezpłatne 0 zł

183 Gemcitabinum
GEMCIT, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 2 g 5909990818143 2012-07-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 140,40 150,23 150,23 C.28. bezpłatne 0 zł

184 Gemcitabinum
Gemcitabine medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 38 mg/ml
1 fiol. a 10 ml 5909990766390 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 32,40 34,67 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

185 Gemcitabinum
Gemcitabine medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 38 mg/ml
1 fiol. a 50 ml 5909990766406 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 108,00 115,56 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł

186 Gemcitabinum
Gemcitabine medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 38 mg/ml
1 fiol. a 100 ml 5909990766437 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 162,00 173,34 156,00 C.28. bezpłatne 0 zł

187 Gemcitabinum
Gemcitabine Polfa Łódź,
proszek do sporządzania

roztworu do infuzji, 200 mg
1 fiol. 5909990850297 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 20,74 22,19 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

188 Gemcitabinum
Gemcitabine Polfa Łódź,
proszek do sporządzania
roztworu do infuzji, 1 g

1 fiol. 5909990850365 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 64,10 68,59 68,59 C.28. bezpłatne 0 zł

189 Gemcitabinum
Gemcitabine Polpharma,
proszek do sporządzania

roztworu do infuzji, 200 mg
1 fiol. a 10 ml 5909990697069 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 52,92 56,62 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

190 Gemcitabinum
Gemcitabine Polpharma,
proszek do sporządzania
roztworu do infuzji, 1 g

1 fiol. a 50 ml 5909990697076 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 264,60 283,12 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł

191 Gemcitabinum
Gemliquid, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 200 mg
1 fiol. a 20 ml 5909990770052 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 54,00 57,78 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

192 Gemcitabinum
Gemliquid, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 500 mg
1 fiol. a 50 ml 5909990770069 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 135,00 144,45 52,00 C.28. bezpłatne 0 zł

193 Gemcitabinum
Gemliquid, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 1000 mg
1 fiol. a 100 ml 5909990770076 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 270,00 288,90 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł

194 Gemcitabinum
Gemsol, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 200 mg

1 fiol. a 5 ml 5909990870998 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 54,00 57,78 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

195 Gemcitabinum
Gemsol, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1000 mg

1 fiol. a 25 ml 5909990871032 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 270,00 288,90 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł

196 Gemcitabinum
Gemsol, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 2000 mg

1 fiol. a 50 ml 5909990871049 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 540,00 577,80 208,00 C.28. bezpłatne 0 zł

197 Gemcitabinum
Gitrabin, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 0,2 g 5909990714612 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 36,78 39,35 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

198 Gemcitabinum
Gitrabin, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 1g 5909990783434 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 170,50 182,44 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł
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199 Gemcitabinum
Gitrabin, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 38 mg/ml

1 fiol. a 2 g 5909990783441 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 341,00 364,87 208,00 C.28. bezpłatne 0 zł

200 Gemcitabinum
Symtabin, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 200 mg

1 fiol. a 0,2 g 5909990828128 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 43,20 46,22 20,80 C.28. bezpłatne 0 zł

201 Gemcitabinum
Symtabin, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1000 mg

5 fiol. a 0,2g 5909990828142 2012-01-01 2 lata 1020.0, Gemcitabinum 216,00 231,12 104,00 C.28. bezpłatne 0 zł

202 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps.,
500 mg 100 kaps. 5909990836758 2012-01-01 2 lata 1021.0, Hydroxycarbamidum 64,58 69,10 69,10 C.29. bezpłatne 0 zł

203 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps.
twarde, 500 mg 100 kaps. 5909990944927 2012-01-01 2 lata 1021.0, Hydroxycarbamidum 86,12 92,15 69,10 C.29. bezpłatne 0 zł

204 Idarubicini hydrochloridum
Zavedos, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 5 mg

1 fiol. a 5 ml 5909990236114 2012-01-01 2 lata 1022.0, Idarubicinum 410,40 439,13 439,13 C.30. bezpłatne 0 zł

205 Idarubicini hydrochloridum
Zavedos, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 10 mg

1 fiol. a 10 ml 5909990236213 2012-01-01 2 lata 1022.0, Idarubicinum 766,80 820,48 820,48 C.30. bezpłatne 0 zł

206 Ifosfamidum
Holoxan, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 1 g

1 fiol. 5909990241118 2012-07-01 2 lata 1023.0, Ifosfamidum 120,42 128,85 128,85 C.31. bezpłatne 0 zł

207 Ifosfamidum
Holoxan, proszek do

sporządzenia roztworu do
wstrzykiwań, 2 g

1 fiol. 5909990241217 2012-07-01 2 lata 1023.0, Ifosfamidum 217,62 232,85 232,85 C.31. bezpłatne 0 zł

208 Interferonum alfa
Alfaferone, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 3000000
j.m.

1 amp. a 1 ml 5909990861118 2012-07-01 2 lata 1024.1, interferonum alfa 105,84 113,25 113,25 C.32. bezpłatne 0 zł

209 Interferonum alfa
Alfaferone, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 6000000
j.m./ml

1 amp. a 1 ml 5909990861217 2012-07-01 2 lata 1024.1, interferonum alfa 211,68 226,50 226,50 C.32. bezpłatne 0 zł

210 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465118 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 50,33 53,85 53,85 C.33. bezpłatne 0 zł

211 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465316 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 100,67 107,72 107,72 C.33. bezpłatne 0 zł

212 Interferonum alfa-2a Roferon-a, roztwór do
wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) 5909990465415 2012-07-01 2 lata 1024.2, interferonum alfa

recombinatum 2a 150,99 161,56 161,56 C.33. bezpłatne 0 zł

213 Interferonum alfa-2b
IntronA, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 25 mln
j.m./2,5 ml

1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1
zest.: strzykawka + igła do
wstrzykiwań + 2 waciki)

5909990004805 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa
recombinatum 2b 419,58 448,95 448,95 C.34. bezpłatne 0 zł

214 Interferonum alfa-2b IntronA, roztwór do
wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml

1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1
zest.: igła do wstrzyk. +

wacik)
5909990858118 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa

recombinatum 2b 302,10 323,25 323,25 C.34. bezpłatne 0 zł

215 Interferonum alfa-2b IntronA, roztwór do
wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml

1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1
zest.: igła do wstrzyk. +

wacik)
5909990858217 2012-07-01 2 lata 1024.3, interferonum alfa

recombinatum 2b 503,49 538,73 538,73 C.34. bezpłatne 0 zł

216 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Campto, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 15 ml (propyl.) 5909990645060 2012-07-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 1 965,96 2 103,58 2 089,77 C.35. bezpłatne 0 zł

217 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Campto, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 2 ml (propyl.) 5909990645176 2012-07-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 237,39 254,01 254,01 C.35. bezpłatne 0 zł

218 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Campto, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 5 ml (propyl.) 5909990645183 2012-07-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 651,02 696,59 696,59 C.35. bezpłatne 0 zł

219 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20  mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990013869 2012-07-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 34,56 36,98 36,98 C.35. bezpłatne 0 zł

220 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20  mg/ml
1 fiol. a 5 ml 5909990013876 2012-07-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 64,80 69,34 69,34 C.35. bezpłatne 0 zł
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221 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Kabi , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990726943 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 21,06 22,53 22,53 C.35. bezpłatne 0 zł

222 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Kabi , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 5 ml 5909990726950 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 48,60 52,00 52,00 C.35. bezpłatne 0 zł

223 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Kabi , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 15 ml 5909990796946 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 145,80 156,01 156,01 C.35. bezpłatne 0 zł

224 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan Kabi , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 25 ml 5909990796953 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 248,40 265,79 265,79 C.35. bezpłatne 0 zł

225 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 2 ml 5909990766482 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 37,80 40,45 40,45 C.35. bezpłatne 0 zł

226 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 5 ml 5909990766499 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 75,60 80,89 80,89 C.35. bezpłatne 0 zł

227 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 20 mg/ml
1 fiol. a 15 ml 5909990766505 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 189,00 202,23 202,23 C.35. bezpłatne 0 zł

228 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 40 mg
1 fiol. a 2 ml 5909990871056 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 36,18 38,71 38,71 C.35. bezpłatne 0 zł

229 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
1 fiol. a 5 ml 5909990871087 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 81,00 86,67 86,67 C.35. bezpłatne 0 zł

230 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 150 mg
1 fiol a 7,5 ml 5909990871124 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 129,60 138,67 138,67 C.35. bezpłatne 0 zł

231 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 300 mg
1 fiol. a 15 ml 5909990871155 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 253,80 271,57 271,57 C.35. bezpłatne 0 zł

232 Irinotecani hydrochloridum
trihydricum

Irinotecan-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 500 mg
1 fiol a 25 ml 5909990871162 2012-01-01 2 lata 1025.0, Irinotecanum 426,60 456,46 456,46 C.35. bezpłatne 0 zł

233 Isotretinoinum Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg 30 kaps. 5909990864409 2012-07-01 2 lata 1097.0, Isotretinoinum 43,20 46,22 46,22 C.36. bezpłatne 0 zł
234 Isotretinoinum Isoderm, kaps. miękkie, 20 mg 30 kaps. 5909990864447 2012-07-01 2 lata 1097.0, Isotretinoinum 64,80 69,34 69,34 C.36. bezpłatne 0 zł

235 Lanreotidum Somatuline Autogel , roztwór
do wstrzykiwań, 60 mg 1 amp.-strz. 5909991094416 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 2 703,73 2 892,99 2 892,99 C.37. bezpłatne 0 zł

236 Lanreotidum Somatuline Autogel , roztwór
do wstrzykiwań, 90 mg 1 amp.-strz. 5909991094515 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 3 604,62 3 856,94 3 856,94 C.37. bezpłatne 0 zł

237 Lanreotidum Somatuline Autogel , roztwór
do wstrzykiwań, 120 mg 1 amp.-strz a 0,5 ml 5909991094614 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 4 514,86 4 830,90 4 830,90 C.37. bezpłatne 0 zł

238 Lanreotidum
SOMATULINE PR, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 30 mg
1 fiol.s.subs. (+zest.) 5909990420711 2012-07-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 2 148,12 2 298,49 1 727,85 C.37. bezpłatne 0 zł

239 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i
infuzji dożylnych, 33,6 MIU

1 fiol. z prosz. + 1 amp.-
strz. z rozp. + 1 igła 19G +

1 igła 26G
5909990742059 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 121,76 130,28 113,98 C.0.07. bezpłatne 0 zł

240 Lenograstimum

Granocyte 34, proszek i
rozpuszczalnik do

sporządzania roztworu do
wstrzykiwań podskórnych i
infuzji dożylnych, 33,6 MIU

5 fiol. z prosz. + 5 amp.-
strz. z rozp. + 5 igieł 19G +

5 igieł 26G
5909990742066 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 608,76 651,37 569,88 C.0.07. bezpłatne 0 zł

241 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 tabl. 5909990283514 2012-07-01 2 lata 1098.0, Melphalanum 311,04 332,81 332,81 C.39. bezpłatne 0 zł

242 Mercaptopurinum MERCAPTOPURINUM VIS,
tabl. , 50 mg 30 tabl. 5909990186112 2012-01-01 2 lata 1027.0, Mercaptopurinum 21,22 22,71 22,71 C.40. bezpłatne 0 zł
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243 Mesnum Uromitexan, roztwór do
wstrzykiwań, 100 mg/ml 15 amp. a 4 ml 5909990265831 2012-07-01 2 lata 1046.0, Mesnum 201,10 215,18 215,18 C.0.08. bezpłatne 0 zł

244 Methotrexatum
Methotrexat - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 100 mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990333936 2012-01-01 2 lata 1028.2, Methotrexatum inj. 378,00 404,46 404,46 C.41. bezpłatne 0 zł

245 Methotrexatum
Methotrexat - Ebewe,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 1000 mg

1 fiol. a 10 ml 5909990615742 2012-01-01 2 lata 1028.2, Methotrexatum inj. 86,40 92,45 92,45 C.41. bezpłatne 0 zł

246 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5
mg 50 tabl. 5909990453726 2012-07-01 2 lata 1028.3, Methotrexatum p.o 8,09 8,66 8,66 C.41. bezpłatne 0 zł

247 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5
mg 50 tabl. 5909990453825 2012-07-01 2 lata 1028.3, Methotrexatum p.o 16,18 17,31 17,31 C.41. bezpłatne 0 zł

248 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10
mg 50 tabl. 5909990453924 2012-07-01 2 lata 1028.3, Methotrexatum p.o 32,36 34,63 34,62 C.41. bezpłatne 0 zł

249 Methotrexatum Trexan, tabl. , 2,5 mg 100 tabl. 5909990111619 2012-01-01 2 lata 1028.3, Methotrexatum p.o 16,19 17,32 17,31 C.41. bezpłatne 0 zł
250 Methotrexatum Trexan, tabl. , 10 mg 100 tabl. (1 poj.) 5909990730346 2012-01-01 2 lata 1028.3, Methotrexatum p.o 64,80 69,34 69,24 C.41. bezpłatne 0 zł

251 Mitomycinum
Mitomycin C Kyowa, proszek
do sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 10 mg
1 fiol. 5909990098118 2012-01-01 2 lata 1029.0, Mitomycinum 62,60 66,98 64,72 C.42. bezpłatne 0 zł

252 Mitomycinum
Mitomycin C Kyowa, proszek
do sporządzenia roztworu do

wstrzykiwań, 20 mg
1 fiol. 5909990098217 2012-01-01 2 lata 1029.0, Mitomycinum 120,96 129,43 129,43 C.42. bezpłatne 0 zł

253 Mitotanum Lysodren , tabl. , 500 mg 100 tabl. 5909990335237 2012-07-01 2 lata 1030.0, Mitotanum 2 764,80 2 958,34 2 958,34 C.43. bezpłatne 0 zł

254 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp. a 1 ml 5909990042715 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 37,80 40,45 40,45 C.45. bezpłatne 0 zł

255 Octreotidum Sandostatin, roztwór do
wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp. a 1 ml 5909990042913 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 48,60 52,00 52,00 C.45. bezpłatne 0 zł

256 Octreotidum
Sandostatin LAR, Proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 30 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5
ml 5909990459513 2012-07-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 5 241,24 5 608,13 5 608,13 C.45. bezpłatne 0 zł

257 Octreotidum
Sandostatin LAR, Proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 20 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5
ml 5909990459612 2012-07-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 3 763,04 4 026,45 4 026,45 C.45. bezpłatne 0 zł

258 Octreotidum
Sandostatin LAR, Proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania zawiesiny do

wstrzykiwań, 10 mg

1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5
ml 5909990459711 2012-01-01 2 lata 1026.0, analogi somatostatyny 2 306,88 2 468,36 2 468,36 C.45. bezpłatne 0 zł

259 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990744510 2012-07-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 37,26 39,87 39,53 C.0.09. bezpłatne 0 zł
260 Ondansetronum Emetron, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. 5909990902811 2012-01-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 42,21 45,16 39,53 C.0.09. bezpłatne 0 zł

261 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
1 amp. a 2 ml 5909990055180 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 1,38 1,48 1,48 C.0.09. bezpłatne 0 zł

262 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
5 amp. a 2 ml 5909990055197 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 6,91 7,39 7,38 C.0.09. bezpłatne 0 zł

263 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
10 amp. a 2 ml 5909990055203 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 13,82 14,79 14,75 C.0.09. bezpłatne 0 zł

264 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
1 amp. a 4 ml 5909990055227 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 2,76 2,95 2,95 C.0.09. bezpłatne 0 zł

265 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
5 amp. a 4 ml 5909990055234 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 13,82 14,79 14,75 C.0.09. bezpłatne 0 zł

266 Ondansetronum
ONDANSETRON KABI,
roztwór do wstrzykiwań, 2

mg/ml
10 amp. a 4 ml 5909990055241 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 27,65 29,59 29,50 C.0.09. bezpłatne 0 zł
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267 Ondansetronum SETRONON, tabl. powl., 8
mg 10 tabl. 5909990994717 2012-07-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 36,94 39,53 39,53 C.0.09. bezpłatne 0 zł

268 Ondansetronum ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg 10 tabl. powl. 5909990001811 2012-01-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 31,86 34,09 19,77 C.0.09. bezpłatne 0 zł
269 Ondansetronum ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg 10 tabl. powl. 5909990001910 2012-01-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 64,80 69,34 39,53 C.0.09. bezpłatne 0 zł

270 Ondansetronum ZOFRAN, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 5 amp. a 2 ml 5909990002016 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 6,91 7,39 7,38 C.0.09. bezpłatne 0 zł

271 Ondansetronum ZOFRAN, roztwór do
wstrzykiwań, 2 mg/ml 5 amp. a 4 ml 5909990002023 2012-01-01 2 lata 1047.1, ondansetronum inj. 13,82 14,79 14,75 C.0.09. bezpłatne 0 zł

272 Ondansetronum ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml 50 ml 5909990810611 2012-01-01 2 lata 1047.2, ondansetronum p.o. 72,65 77,74 19,77 C.0.09. bezpłatne 0 zł

273 Oxaliplatinum
Oksaliplatyna medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 10 ml (50mg) 5909990018369 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 45,54 48,73 48,73 C.46. bezpłatne 0 zł

274 Oxaliplatinum
Oksaliplatyna medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 20 ml (100mg) 5909990018376 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 91,09 97,47 97,47 C.46. bezpłatne 0 zł

275 Oxaliplatinum
Oksaliplatyna medac, proszek
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 0,15 g 5909990080656 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 136,63 146,19 146,19 C.46. bezpłatne 0 zł

276 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Hospira,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5  mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990641437 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 43,20 46,22 46,22 C.46. bezpłatne 0 zł

277 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Hospira,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5  mg/ml

1 fiol. a 20 ml 5909990641444 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 86,40 92,45 92,45 C.46. bezpłatne 0 zł

278 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Hospira,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5  mg/ml

1 fiol. á 40 ml 5909990686179 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 162,00 173,34 173,34 C.46. bezpłatne 0 zł

279 Oxaliplatinum
OXALIPLATIN KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5 mg/ml

1 fiol. a 10 ml 5909990798247 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 43,20 46,22 46,22 C.46. bezpłatne 0 zł

280 Oxaliplatinum
OXALIPLATIN KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5 mg/ml

1 fiol. a 20 ml 5909990798254 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 86,40 92,45 92,45 C.46. bezpłatne 0 zł

281 Oxaliplatinum
OXALIPLATIN KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 5 mg/ml

1 fiol. a 40 ml 5909990827381 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 162,00 173,34 173,34 C.46. bezpłatne 0 zł

282 Oxaliplatinum
OXALIPLATIN KABI,
proszek do sporządzania

roztworu do infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 10 ml (50mg) 5909990859146 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 40,50 43,34 43,34 C.46. bezpłatne 0 zł

283 Oxaliplatinum
OXALIPLATIN KABI,
proszek do sporządzania

roztworu do infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 20 ml (100mg) 5909990859153 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 81,00 86,67 86,67 C.46. bezpłatne 0 zł

284 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Teva, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 10 ml 5909990084852 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 43,20 46,22 46,22 C.46. bezpłatne 0 zł

285 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Teva, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 20 ml 5909990084869 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 81,00 86,67 86,67 C.46. bezpłatne 0 zł

286 Oxaliplatinum
Oxaliplatin Teva, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 5 mg/ml
1 fiol. a 40 ml 5909990683291 2012-01-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 151,20 161,78 161,78 C.46. bezpłatne 0 zł

287 Oxaliplatinum
Oxaliplatin-Ebewe, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 50 mg

1 fiol. a 10 ml (50mg) 5909990018345 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 194,40 208,01 202,23 C.46. bezpłatne 0 zł

288 Oxaliplatinum
Oxaliplatin-Ebewe, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 100 mg

1 fiol. a 20 ml (100mg) 5909990018352 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 378,00 404,46 404,46 C.46. bezpłatne 0 zł

289 Oxaliplatinum
Oxaliplatin-Ebewe, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 150 mg

1 fiol. a 30 ml (150mg) 5909990081424 2012-07-01 2 lata 1031.0, Oxaliplatinum 540,00 577,80 577,80 C.46. bezpłatne 0 zł
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290 Paclitaxelum
Paclitaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 6 mg/ml
1 fiol. a 5ml 5909990216406 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 32,40 34,67 34,67 C.47. bezpłatne 0 zł

291 Paclitaxelum
Paclitaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 6 mg/ml
1 fiol. a 25ml 5909990216482 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 145,80 156,01 156,01 C.47. bezpłatne 0 zł

292 Paclitaxelum
Paclitaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 6 mg/ml
1 fiol. a 50ml 5909990216499 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 291,60 312,01 312,01 C.47. bezpłatne 0 zł

293 Paclitaxelum
Paclitaxel Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 6 mg/ml
1 fiol. a 16,7ml 5909990935406 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 97,20 104,00 104,00 C.47. bezpłatne 0 zł

294 Paclitaxelum
PACLITAXEL KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

5 ml 5909990874347 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 31,32 33,51 33,51 C.47. bezpłatne 0 zł

295 Paclitaxelum
PACLITAXEL KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 16,7 ml 5909990874361 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 54,00 57,78 57,78 C.47. bezpłatne 0 zł

296 Paclitaxelum
PACLITAXEL KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 25 ml 5909990874385 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 75,60 80,89 80,89 C.47. bezpłatne 0 zł

297 Paclitaxelum
PACLITAXEL KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990874408 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 151,20 161,78 161,78 C.47. bezpłatne 0 zł

298 Paclitaxelum
PACLITAXEL KABI,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 100 ml 5909990874446 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 313,20 335,12 335,12 C.47. bezpłatne 0 zł

299 Paclitaxelum
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 30 mg
1 fiol. a 5 ml 5909990018383 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 48,12 51,49 51,49 C.47. bezpłatne 0 zł

300 Paclitaxelum
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
1 fiol. a 16,7 ml 5909990018390 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 160,41 171,64 171,64 C.47. bezpłatne 0 zł

301 Paclitaxelum
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 150 mg
1 fiol. a 25 ml 5909990018406 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 240,61 257,45 257,45 C.47. bezpłatne 0 zł

302 Paclitaxelum
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 300 mg
1 fiol. a 50 ml 5909990018420 2012-01-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 481,23 514,92 514,92 C.47. bezpłatne 0 zł

303 Paclitaxelum
Paclitaxelum TEVA,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1sz. - 1 fiol. a 300 mg 5909990422463 2012-09-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 481,14 514,82 514,82 C.47. bezpłatne 0 zł

304 Paclitaxelum
Paclitaxelum TEVA,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1 szt. - 1 fiol. a 30 mg 5909991060619 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 68,04 72,80 51,49 C.47. bezpłatne 0 zł

305 Paclitaxelum
Paclitaxelum TEVA,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 6 mg/ml

1sz. - 1 fiol. a 100 mg 5909991060633 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 226,80 242,68 171,64 C.47. bezpłatne 0 zł

306 Paclitaxelum
Sindaxel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 50 ml 5909990668878 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 1 026,86 1 098,74 514,92 C.47. bezpłatne 0 zł

307 Paclitaxelum
Sindaxel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 5 ml 5909990976010 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 100,22 107,24 51,49 C.47. bezpłatne 0 zł

308 Paclitaxelum
Sindaxel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 16,67 ml 5909990976027 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 313,63 335,58 171,64 C.47. bezpłatne 0 zł

309 Paclitaxelum
Sindaxel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 6 mg/ml

1 fiol. a 43,33 ml 5909990976034 2012-07-01 2 lata 1032.0, Paclitaxelum 843,48 902,52 446,26 C.47. bezpłatne 0 zł
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310 Pegasparagasum
Oncaspar, roztwór do

wstrzykiwań i infuzji, 750
j.m./ml

1 fiol. a 5 ml 5909990950812 2012-07-01 2 lata 1033.0, Pegasparagasum 5 238,00 5 604,66 5 604,66 C.48. bezpłatne 0 zł

311 Pegfilgrastimum Neulasta, roztwór do
wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml

1 amp.-strz. a 0,6 ml (z
zab.igły) 5909990007523 2012-01-01 2 lata 1045.0, czynniki stymulujące

granulopoezę 3 286,98 3 517,07 3 033,57 C.0.10. bezpłatne 0 zł

312 Pemetreksedum
Alimta 100 mg, proszek do
sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 100 mg
1 fiol.s.subs. 5909990080205 2012-07-01 2 lata 1034.0, Pemetreksed 764,10 817,59 817,59 C.49. bezpłatne 0 zł

313 Pemetreksedum
Alimta 500 mg, proszek do
sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 500 mg
1 fiol.s.subs. 5909990009664 2012-07-01 2 lata 1034.0, Pemetreksed 3 822,12 4 089,67 4 089,67 C.49. bezpłatne 0 zł

314 Rasburicasum

Fasturtec, proszek i
rozpuszczalnik do

przygotowania koncentratu do
sporządzania roztworu do

infuzji , 1,5 mg/ml

3 fiol. a 1,5mg (+ 3 amp.
rozp.) 5909990943111 2012-01-01 2 lata 1048.0, Rasburicasum 692,84 741,34 741,34 C.0.11. bezpłatne 0 zł

315 Rituximabum
MabThera, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 100 mg
2 fiol. a 10 ml 5909990418817 2012-07-01 2 lata 1035.0, Rituximabum 2 445,01 2 616,16 2 616,16 C.51. bezpłatne 0 zł

316 Rituximabum
MabThera, koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 500 mg
1 fiol. a 50 ml 5909990418824 2012-07-01 2 lata 1035.0, Rituximabum 6 112,52 6 540,40 6 540,40 C.51. bezpłatne 0 zł

317 Tamoxifenum Nolvadex D, tabl. powl., 20
mg 30 tabl. 5909990127412 2012-01-01 2 lata 1036.0, Tamoxifenum 17,28 18,49 10,70 C.52. bezpłatne 0 zł

318 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 10, tabl. ,
10 mg 30 tabl. 5909990722518 2012-01-01 2 lata 1036.0, Tamoxifenum 5,35 5,72 5,35 C.52. bezpłatne 0 zł

319 Tamoxifenum Tamoxifen-Ebewe 20, tabl. ,
20 mg 30 tabl. 5909990722419 2012-01-01 2 lata 1036.0, Tamoxifenum 10,00 10,70 10,70 C.52. bezpłatne 0 zł

320 Tamoxifenum Tamoxifen-EGIS, tabl. , 20 mg 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) 5909990775316 2012-01-01 2 lata 1036.0, Tamoxifenum 10,01 10,71 10,70 C.52. bezpłatne 0 zł
321 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 20 mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672158 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 218,16 233,43 153,69 C.64. bezpłatne 0 zł

322 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 100
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672172 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 090,80 1 167,16 768,47 C.64. bezpłatne 0 zł

323 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 250
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672196 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 2 727,00 2 917,89 1 921,18 C.64. bezpłatne 0 zł

324 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 0,14  g 5 kaps. (saszet.) 5909990672219 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 527,12 1 634,02 1 075,86 C.64. bezpłatne 0 zł

325 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 180
mg 5 kaps. (saszet.) 5909990672233 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 963,44 2 100,88 1 383,25 C.64. bezpłatne 0 zł

326 Temozolomidum Temodal, kaps. twarde, 5 mg 5 kaps. (saszet.) 5909990716999 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 54,54 58,36 38,42 C.64. bezpłatne 0 zł

327 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 5
mg 5 kaps. (but.) 4037353009967 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 35,91 38,42 38,42 C.64. bezpłatne 0 zł

328 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 20
mg 5 kaps. (but.) 4037353009974 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 143,64 153,69 153,69 C.64. bezpłatne 0 zł

329 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 100
mg 5 kaps. (but.) 4037353009981 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 718,20 768,47 768,47 C.64. bezpłatne 0 zł

330 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 140
mg 5 kaps. (but.) 4037353009998 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 005,48 1 075,86 1 075,86 C.64. bezpłatne 0 zł

331 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 180
mg 5 kaps. (but.) 4037353010000 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 292,76 1 383,25 1 383,25 C.64. bezpłatne 0 zł

332 Temozolomidum Temomedac, kaps. twarde, 250
mg 5 kaps. (but.) 4037353010017 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 795,50 1 921,19 1 921,18 C.64. bezpłatne 0 zł

333 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde, 5
mg 5 kaps. 5909990805082 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 27,00 28,89 28,89 C.64. bezpłatne 0 zł

334 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde, 20
mg 5 kaps. 5909990805105 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 108,00 115,56 115,56 C.64. bezpłatne 0 zł

335 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
100 mg 5 kaps. 5909990805136 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 518,40 554,69 554,69 C.64. bezpłatne 0 zł

336 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
140 mg 5 kaps. 5909990805150 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 756,00 808,92 808,92 C.64. bezpłatne 0 zł
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337 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
180 mg 5 kaps. 5909990805174 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 972,00 1 040,04 1 040,04 C.64. bezpłatne 0 zł

338 Temozolomidum TEMOSTAD, kaps. twarde,
250 mg 5 kaps. 5909990805198 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 447,20 1 548,50 1 548,50 C.64. bezpłatne 0 zł

339 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 5 mg 5 kaps. (but.) 5909990744701 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 35,91 38,42 38,42 C.64. bezpłatne 0 zł

340 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 20 mg 5 kaps. (but.) 5909990744725 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 143,64 153,69 153,69 C.64. bezpłatne 0 zł

341 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 100 mg 5 kaps. (but.) 5909990744749 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 718,20 768,47 768,47 C.64. bezpłatne 0 zł

342 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 140 mg 5 kaps. (but.) 5909990744763 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 005,48 1 075,86 1 075,86 C.64. bezpłatne 0 zł

343 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 180 mg 5 kaps. (but.) 5909990744787 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 292,76 1 383,25 1 383,25 C.64. bezpłatne 0 zł

344 Temozolomidum Temozolomide Teva, kaps.
twarde, 250 mg 5 kaps. (but.) 5909990746057 2012-09-01 2 lata 1080.0, Temozolomidum 1 795,50 1 921,19 1 921,18 C.64. bezpłatne 0 zł

345 Thiotepa
Tepadina, proszek do

sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji, 15 mg

1 fiol. 5909990893546 2012-07-01 2 lata 1037.0, Thiotepa 577,80 618,25 618,25 C.55. bezpłatne 0 zł

346 Thiotepa
Tepadina, proszek do

sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji, 100 mg

1 fiol. 5909990893553 2012-07-01 2 lata 1037.0, Thiotepa 3 499,20 3 744,14 3 744,14 C.55. bezpłatne 0 zł

347 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 tabl. 5909990185214 2012-07-01 2 lata 1100.0, Tioguaninum 706,32 755,76 755,76 C.56. bezpłatne 0 zł

348 Topotecanum
HYCAMTIN, proszek do

sporządzania koncentratu do
sporządzania roztworu do

infuzji, 1 mg
5 fiol. 5909990223244 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 1 193,40 1 276,94 866,70 C.57.2 bezpłatne 0 zł

349 Topotecanum
HYCAMTIN, proszek do

sporządzania koncentratu do
sporządzania roztworu do

infuzji, 4 mg
1 fiol. a 17 ml 5909990489626 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 954,72 1 021,55 693,36 C.57.2 bezpłatne 0 zł

350 Topotecanum HYCAMTIN, kaps. twarde,
0,25 mg 10 kaps. 5909990643134 2012-01-01 2 lata 1038.2, Topotecanum p.o. 386,10 413,13 413,13 C.57.1 bezpłatne 0 zł

351 Topotecanum HYCAMTIN, kaps. twarde, 1
mg 10 kaps. 5909990643141 2012-01-01 2 lata 1038.2, Topotecanum p.o. 1 544,40 1 652,51 1 652,51 C.57.1 bezpłatne 0 zł

352 Topotecanum
Potactasol, proszek do

sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji, 1 mg

1 fiol. 5909990845187 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 97,20 104,00 104,00 C.57.2 bezpłatne 0 zł

353 Topotecanum
Potactasol, proszek do

sporządzania roztworu do
infuzji, 4 mg

1 fiol. 5909990845194 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 625,03 668,78 668,78 C.57.2 bezpłatne 0 zł

354 Topotecanum
Topotecan Hospira, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 4  mg/4ml
5 fiolek a 4 ml 5909990904297 2012-07-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 1 836,00 1 964,52 1 964,52 C.57.2 bezpłatne 0 zł

355 Topotecanum
TOPOTECAN KABI, proszek
do sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 4 mg
1 fiol. a 6 ml 5909990896448 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 321,30 343,79 343,79 C.57.2 bezpłatne 0 zł

356 Topotecanum
TOPOTECAN KABI, proszek
do sporządzania koncentratu

roztworu do infuzji, 4 mg
5 fiol. a 6 ml 5909990896455 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 1 606,50 1 718,96 1 718,96 C.57.2 bezpłatne 0 zł

357 Topotecanum
Topotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 1 mg/ml
1 fiolka a 1ml 5909990924660 2012-07-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 102,60 109,78 109,78 C.57.2 bezpłatne 0 zł

358 Topotecanum
Topotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 1 mg/ml
1 fiolka a 2ml 5909990924677 2012-07-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 205,20 219,56 219,56 C.57.2 bezpłatne 0 zł

359 Topotecanum
Topotecan medac, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 1 mg/ml
1 fiolka a 4ml 5909990924684 2012-07-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 313,20 335,12 335,12 C.57.2 bezpłatne 0 zł
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360 Topotecanum
Topotecan Teva, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

5 fiol. a 1 ml 5909990717125 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 864,00 924,48 866,70 C.57.2 bezpłatne 0 zł

361 Topotecanum
Topotecan Teva, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 1 mg/ml

5 fiol. a 4 ml 5909990717149 2012-01-01 2 lata 1038.1, Topotecanum inj. 3 240,00 3 466,80 3 466,80 C.57.2 bezpłatne 0 zł

362 Tretinoinum Vesanoid, kaps. miękkie, 10
mg 100 kaps. 5909990668311 2012-07-01 2 lata 1039.0, Tretinoinum 1 046,74 1 120,01 1 120,01 C.58. bezpłatne 0 zł

363 Vinblastini sulfas
Vinbalstin-Richter, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 5 mg
10 fiol.s.subs. (+ rozp.) 5909990117321 2012-01-01 2 lata 1040.0, Vinblastinum 216,00 231,12 231,12 C.60. bezpłatne 0 zł

364 Vincristini sulfas Vincristine Teva, roztwór do
wstrzykiwań, 1 mg/ml 1 fiol. a 1 ml 5909990669493 2012-07-01 2 lata 1041.0, Vincristinum 26,19 28,02 28,02 C.61. bezpłatne 0 zł

365 Vincristini sulfas Vincristine Teva, roztwór do
wstrzykiwań, 1 mg/ml 1 fiol. a 5 ml 5909990669523 2012-07-01 2 lata 1041.0, Vincristinum 125,71 134,51 134,51 C.61. bezpłatne 0 zł

366 Vincristini sulfas
Vincristin-Richter, proszek i

rozpuszczalnik do
sporządzania roztworu do

wstrzykiwań, 1 mg
10 fiol.s.subs. (+ rozp.) 5909990117413 2012-01-01 2 lata 1041.0, Vincristinum 259,20 277,34 277,34 C.61. bezpłatne 0 zł

367 Vinorelbinum
Navelbine , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 10 mg/ml
10 amp. a 1 ml 5909990173617 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 740,84 792,70 792,69 C.63. bezpłatne 0 zł

368 Vinorelbinum
Navelbine , koncentrat do
sporządzania roztworu do

infuzji, 10 mg/ml
10 amp. a 5 ml 5909990173624 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 3 704,17 3 963,46 3 963,46 C.63. bezpłatne 0 zł

369 Vinorelbinum Navelbine , kaps. miękkie, 20
mg 1 kaps. 5909990945016 2012-07-01 2 lata 1042.2, Vinorelbinum p.o. 174,59 186,81 186,81 C.63. bezpłatne 0 zł

370 Vinorelbinum Navelbine , kaps. miękkie, 30
mg 1 kaps. 5909990945115 2012-07-01 2 lata 1042.2, Vinorelbinum p.o. 261,88 280,21 280,21 C.63. bezpłatne 0 zł

371 Vinorelbinum
Navirel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 10 mg/ml

10 fiol. a 1 ml 5909990573325 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 745,20 797,36 792,69 C.63. bezpłatne 0 zł

372 Vinorelbinum
Navirel, koncentrat do

sporządzania roztworu do
infuzji, 10 mg/ml

10 fiol. a 5 ml 5909990573349 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 1 490,40 1 594,73 1 594,73 C.63. bezpłatne 0 zł

373 Vinorelbinum
Vinorelbine Polpharma,

koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji, 10 mg/ml

10 fiol. a 5 ml 5909990731374 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 1 058,40 1 132,49 1 132,49 C.63. bezpłatne 0 zł

374 Vinorelbinum
Vinorelbin-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 10 mg
1 fiol. a 1 ml 5909990573172 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 64,80 69,34 69,34 C.63. bezpłatne 0 zł

375 Vinorelbinum
Vinorelbin-Ebewe, koncentrat
do sporządzania roztworu do

infuzji, 50 mg
1 fiol. a 5 ml 5909990573189 2012-01-01 2 lata 1042.1, Vinorelbinum inj 291,60 312,01 312,01 C.63. bezpłatne 0 zł

        



 C.0.01. 

ACIDUM LEVOFOLINICUM 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 ACIDUM  LEVOFOLINICUM         

 

        



 C.0.02. 

CALCII FOLINAS 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 CALCII FOLINAS         

 

        



 C.0.03. 

DARBEPOETIN ALFA 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 DARBEPOETIN ALFA         

 

        



 C.0.04. 

EPOETINUM ALPHA 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 EPOETINUM   ALPHA 
        

 

        



 C.0.05. 

EPOETINUM BETA 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 EPOETINUM   BETA 
        

 

        



 C.0.06. 

FILGRASTIMUM 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 FILGRASTIMUM 
        

 

        



 C.0.07. 

LENOGRASTIMUM 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 LENOGRASTIMUM 
        

 

        



 C.0.08. 

MESNUM 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 MESNUM 
        

 

        



 C.0.09. 

ONDANSETRONUM 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 ONDANSETRONUM         

 

        



 C.0.10. 

PEGFILGRASTIMUM 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 PEGFILGRASTIMUM 
        

 

        



 C.0.11 

RASBURICASUM 

 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA     

1 RASBURICASUM 
        

 

        



 C.1.  

ASPARAGINASUM 

�

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 ASPARAGINASUM C82     

2 ASPARAGINASUM C82.0         

3 ASPARAGINASUM C82.1             

4 ASPARAGINASUM C82.2   

5 ASPARAGINASUM C82.7    GO GUZKOWEGO 

6 ASPARAGINASUM C82.9    

7 ASPARAGINASUM C83    

8 ASPARAGINASUM C83.0     

9 ASPARAGINASUM C83.1        ZLANY) 

10 ASPARAGINASUM C83.2        

11 ASPARAGINASUM C83.3   

12 ASPARAGINASUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

13 ASPARAGINASUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

14 ASPARAGINASUM C83.6   

15 ASPARAGINASUM C83.7    

16 ASPARAGINASUM C83.8      

17 ASPARAGINASUM C83.9     

18 ASPARAGINASUM C84        

19 ASPARAGINASUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

20 ASPARAGINASUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

21 ASPARAGINASUM C84.2     

22 ASPARAGINASUM C84.3   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23 ASPARAGINASUM C84.4      

24 ASPARAGINASUM C84.5      

25 ASPARAGINASUM C85       

26 ASPARAGINASUM C85.0   

27 ASPARAGINASUM C85.1      

28 ASPARAGINASUM C85.7      

29 ASPARAGINASUM C85.9    

30 ASPARAGINASUM C88     

31 ASPARAGINASUM C88.0   

32 ASPARAGINASUM C88.1 CHORO    

33 ASPARAGINASUM C88.2     

34 ASPARAGINASUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

35 ASPARAGINASUM C88.7     

36 ASPARAGINASUM C88.9     

37 ASPARAGINASUM C91    

38 ASPARAGINASUM C91.0    

39 ASPARAGINASUM C91.1    

40 ASPARAGINASUM C91.2    

41 ASPARAGINASUM C91.3   

42 ASPARAGINASUM C91.4   -CELL) 

43 ASPARAGINASUM C91.5      

44 ASPARAGINASUM C91.7    

45 ASPARAGINASUM C91.9    

46 ASPARAGINASUM C92.0    

47 ASPARAGINASUM C95.9   

�

        



 C.2.  

BICALUTAMIDUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 BICALUTAMIDUM C61      

�

        



 C.3.  

BLEOMYCIN SULPHATE 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 BLEOMYCIN SULPHATE C00     

2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0     

3 BLEOMYCIN SULPHATE C00.1     

4 BLEOMYCIN SULPHATE C00.2     

5 BLEOMYCIN SULPHATE C00.3     

6 BLEOMYCIN SULPHATE C00.4 POWIERZCHNI   

7 BLEOMYCIN SULPHATE C00.5        

8 BLEOMYCIN SULPHATE C00.6   

9 BLEOMYCIN SULPHATE C00.8      

10 BLEOMYCIN SULPHATE C00.9 WARG  

11 BLEOMYCIN SULPHATE C01      

12 BLEOMYCIN SULPHATE C02         

13 BLEOMYCIN SULPHATE C02.0    

14 BLEOMYCIN SULPHATE C02.1 BRZEG J 

15 BLEOMYCIN SULPHATE C02.2    

16 BLEOMYCIN SULPHATE C02.3        

17 BLEOMYCIN SULPHATE C02.4   

18 BLEOMYCIN SULPHATE C02.8    KA  

19 BLEOMYCIN SULPHATE C02.9   

20 BLEOMYCIN SULPHATE C03     

21 BLEOMYCIN SULPHATE C03.0   

22 BLEOMYCIN SULPHATE C03.1   

23 BLEOMYCIN SULPHATE C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 BLEOMYCIN SULPHATE C04       

25 BLEOMYCIN SULPHATE C04.0      

26 BLEOMYCIN SULPHATE C04.1      

27 BLEOMYCIN SULPHATE C04.8        

28 BLEOMYCIN SULPHATE C04.9     

29 BLEOMYCIN SULPHATE C05     

30 BLEOMYCIN SULPHATE C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 BLEOMYCIN SULPHATE C05.1   

32 BLEOMYCIN SULPHATE C05.2  

33 BLEOMYCIN SULPHATE C05.8       

34 BLEOMYCIN SULPHATE C05.9   

35 BLEOMYCIN SULPHATE C06           

36 BLEOMYCIN SULPHATE C06.0  ICZKA 

37 BLEOMYCIN SULPHATE C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 BLEOMYCIN SULPHATE C06.2   

39 BLEOMYCIN SULPHATE C06.8           

40 BLEOMYCIN SULPHATE C06.9 JAMA USTNA, NI 

41 BLEOMYCIN SULPHATE C07      

42 BLEOMYCIN SULPHATE C08           

43 BLEOMYCIN SULPHATE C08.0   

44 BLEOMYCIN SULPHATE C08.1   

45 BLEOMYCIN SULPHATE C08.8        

46 BLEOMYCIN SULPHATE C08.9     

47 BLEOMYCIN SULPHATE C09     

48 BLEOMYCIN SULPHATE C09.0   

49 BLEOMYCIN SULPHATE C09.1   - - 

50 BLEOMYCIN SULPHATE C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 BLEOMYCIN SULPHATE C09.9   

52 BLEOMYCIN SULPHATE C10        

53 BLEOMYCIN SULPHATE C10.0   

54 BLEOMYCIN SULPHATE C10.1    

55 BLEOMYCIN SULPHATE C10.2      

56 BLEOMYCIN SULPHATE C10.3      

57 BLEOMYCIN SULPHATE C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 BLEOMYCIN SULPHATE C10.8        

59 BLEOMYCIN SULPHATE C10.9     

60 BLEOMYCIN SULPHATE C11        

61 BLEOMYCIN SULPHATE C11.0      

62 BLEOMYCIN SULPHATE C11.1      

63 BLEOMYCIN SULPHATE C11.2      

64 BLEOMYCIN SULPHATE C11.3      

65 BLEOMYCIN SULPHATE C11.8        

66 BLEOMYCIN SULPHATE C11.9     

67 BLEOMYCIN SULPHATE C12    U GRUSZKOWATEGO 

68 BLEOMYCIN SULPHATE C13        

69 BLEOMYCIN SULPHATE C13.0     

70 BLEOMYCIN SULPHATE C13.1  -    U NALEWKOWO- 

71 BLEOMYCIN SULPHATE C13.2      

72 BLEOMYCIN SULPHATE C13.8        

73 BLEOMYCIN SULPHATE C13.9     

74 BLEOMYCIN SULPHATE C14              
   

75 BLEOMYCIN SULPHATE C14.0     

76 BLEOMYCIN SULPHATE C14.2     

77 BLEOMYCIN SULPHATE C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 BLEOMYCIN SULPHATE C15     

79 BLEOMYCIN SULPHATE C15.0    

80 BLEOMYCIN SULPHATE C15.1    

81 BLEOMYCIN SULPHATE C15.2    

82 BLEOMYCIN SULPHATE C15.3     

83 BLEOMYCIN SULPHATE C15.4     

84 BLEOMYCIN SULPHATE C15.5     

85 BLEOMYCIN SULPHATE C15.8 ZMIANA     

86 BLEOMYCIN SULPHATE C15.9   

87 BLEOMYCIN SULPHATE C38        

88 BLEOMYCIN SULPHATE C38.0 SERCE 

89 BLEOMYCIN SULPHATE C38.1   

90 BLEOMYCIN SULPHATE C38.2   

91 BLEOMYCIN SULPHATE C38.3    

92 BLEOMYCIN SULPHATE C38.4  

93 BLEOMYCIN SULPHATE C38.8         

94 BLEOMYCIN SULPHATE C40  NOWO       

95 BLEOMYCIN SULPHATE C40.0       

96 BLEOMYCIN SULPHATE C40.1     

97 BLEOMYCIN SULPHATE C40.2     

98 BLEOMYCIN SULPHATE C40.3     

99 BLEOMYCIN SULPHATE C40.8          

100 BLEOMYCIN SULPHATE C40.9       

101 BLEOMYCIN SULPHATE C41              

102 BLEOMYCIN SULPHATE C41.0     

103 BLEOMYCIN SULPHATE C41.1  

104 BLEOMYCIN SULPHATE C41.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

105 BLEOMYCIN SULPHATE C41.3     OBOJCZYKA 

106 BLEOMYCIN SULPHATE C41.4       

107 BLEOMYCIN SULPHATE C41.8         

108 BLEOMYCIN SULPHATE C41.9      

109 BLEOMYCIN SULPHATE C43     

110 BLEOMYCIN SULPHATE C43.0    

111 BLEOMYCIN SULPHATE C43.1        

112 BLEOMYCIN SULPHATE C43.2        

113 BLEOMYCIN SULPHATE C43.3        

114 BLEOMYCIN SULPHATE C43.4         

115 BLEOMYCIN SULPHATE C43.5    

116 BLEOMYCIN SULPHATE C43.6        

117 BLEOMYCIN SULPHATE C43.7        

118 BLEOMYCIN SULPHATE C43.8         

119 BLEOMYCIN SULPHATE C43.9     

120 BLEOMYCIN SULPHATE C44      

121 BLEOMYCIN SULPHATE C44.0   

122 BLEOMYCIN SULPHATE C44.1       

123 BLEOMYCIN SULPHATE C44.2       

124 BLEOMYCIN SULPHATE C44.3       

125 BLEOMYCIN SULPHATE C44.4      

126 BLEOMYCIN SULPHATE C44.5   

127 BLEOMYCIN SULPHATE C44.6       

128 BLEOMYCIN SULPHATE C44.7       

129 BLEOMYCIN SULPHATE C44.8       

130 BLEOMYCIN SULPHATE C44.9     

131 BLEOMYCIN SULPHATE C48        

132 BLEOMYCIN SULPHATE C48.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 BLEOMYCIN SULPHATE C48.1    

134 BLEOMYCIN SULPHATE C48.2   

135 BLEOMYCIN SULPHATE C48.8         

136 BLEOMYCIN SULPHATE C45.0   

137 BLEOMYCIN SULPHATE C51     

138 BLEOMYCIN SULPHATE C51.0    

139 BLEOMYCIN SULPHATE C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

140 BLEOMYCIN SULPHATE C51.2  

141 BLEOMYCIN SULPHATE C51.8      

142 BLEOMYCIN SULPHATE C51.9   

143 BLEOMYCIN SULPHATE C53      

144 BLEOMYCIN SULPHATE C53.0     

145 BLEOMYCIN SULPHATE C53.1     

146 BLEOMYCIN SULPHATE C53.8       

147 BLEOMYCIN SULPHATE C53.9    

148 BLEOMYCIN SULPHATE C55       

149 BLEOMYCIN SULPHATE C56     

150 BLEOMYCIN SULPHATE C57           

151 BLEOMYCIN SULPHATE C57.0  IA 

152 BLEOMYCIN SULPHATE C57.1    

153 BLEOMYCIN SULPHATE C57.2    

154 BLEOMYCIN SULPHATE C57.3 PRZYMACICZA 

155 BLEOMYCIN SULPHATE C57.4    

156 BLEOMYCIN SULPHATE C57.7 INNE OKRESLONE    

157 BLEOMYCIN SULPHATE C57.8        

158 BLEOMYCIN SULPHATE C57.9     

159 BLEOMYCIN SULPHATE C58     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

160 BLEOMYCIN SULPHATE C60     

161 BLEOMYCIN SULPHATE C60.0 NAPLETEK 

162 BLEOMYCIN SULPHATE C60.1   

163 BLEOMYCIN SULPHATE C60.2   

164 BLEOMYCIN SULPHATE C60.8      

165 BLEOMYCIN SULPHATE C60.9   

166 BLEOMYCIN SULPHATE C62     

167 BLEOMYCIN SULPHATE C62.0   

168 BLEOMYCIN SULPHATE C62.1   

169 BLEOMYCIN SULPHATE C62.9   

170 BLEOMYCIN SULPHATE C63  NOWOT         

171 BLEOMYCIN SULPHATE C63.0  

172 BLEOMYCIN SULPHATE C63.1   

173 BLEOMYCIN SULPHATE C63.2 MOSZNA 

174 BLEOMYCIN SULPHATE C63.7      

175 BLEOMYCIN SULPHATE C63.8        

176 BLEOMYCIN SULPHATE C63.9     

177 BLEOMYCIN SULPHATE C71     

178 BLEOMYCIN SULPHATE C71.0      

179 BLEOMYCIN SULPHATE C71.1   

180 BLEOMYCIN SULPHATE C71.2   

181 BLEOMYCIN SULPHATE C71.3   

182 BLEOMYCIN SULPHATE C71.4   

183 BLEOMYCIN SULPHATE C71.5   

184 BLEOMYCIN SULPHATE C71.6  

185 BLEOMYCIN SULPHATE C71.7   

186 BLEOMYCIN SULPHATE C71.8      

187 BLEOMYCIN SULPHATE C71.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

188 BLEOMYCIN SULPHATE C76        

189 BLEOMYCIN SULPHATE C76.0     

190 BLEOMYCIN SULPHATE C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

191 BLEOMYCIN SULPHATE C76.2 BRZUCH 

192 BLEOMYCIN SULPHATE C76.3 MIEDNICA 

193 BLEOMYCIN SULPHATE C76.4   

194 BLEOMYCIN SULPHATE C76.5   

195 BLEOMYCIN SULPHATE C76.7    

196 BLEOMYCIN SULPHATE C76.8         

197 BLEOMYCIN SULPHATE C79       

198 BLEOMYCIN SULPHATE C79.0        

199 BLEOMYCIN SULPHATE C79.1             

200 BLEOMYCIN SULPHATE C79.2     

201 BLEOMYCIN SULPHATE C79.3        

202 BLEOMYCIN SULPHATE C79.4          

203 BLEOMYCIN SULPHATE C79.5        

204 BLEOMYCIN SULPHATE C79.6     

205 BLEOMYCIN SULPHATE C79.7     

206 BLEOMYCIN SULPHATE C79.8       

207 BLEOMYCIN SULPHATE C81  CHOROBA HODGKINA 

208 BLEOMYCIN SULPHATE C81.0    

209 BLEOMYCIN SULPHATE C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

210 BLEOMYCIN SULPHATE C81.2  

211 BLEOMYCIN SULPHATE C81.3   

212 BLEOMYCIN SULPHATE C81.7  INNA CHOROBA HODGKINA 

213 BLEOMYCIN SULPHATE C81.9     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

214 BLEOMYCIN SULPHATE C82      

215 BLEOMYCIN SULPHATE C82.0        ZKOWY 

216 BLEOMYCIN SULPHATE C82.1             

217 BLEOMYCIN SULPHATE C82.2   

218 BLEOMYCIN SULPHATE C82.7      

219 BLEOMYCIN SULPHATE C82.9    

220 BLEOMYCIN SULPHATE C83     

221 BLEOMYCIN SULPHATE C83.0     

222 BLEOMYCIN SULPHATE C83.1         

223 BLEOMYCIN SULPHATE C83.2        

224 BLEOMYCIN SULPHATE C83.3   

225 BLEOMYCIN SULPHATE C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

226 BLEOMYCIN SULPHATE C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

227 BLEOMYCIN SULPHATE C83.6   

228 BLEOMYCIN SULPHATE C83.7    

229 BLEOMYCIN SULPHATE C83.8      

230 BLEOMYCIN SULPHATE C83.9     

231 BLEOMYCIN SULPHATE C84         

232 BLEOMYCIN SULPHATE C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

233 BLEOMYCIN SULPHATE C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

234 BLEOMYCIN SULPHATE C84.2    

235 BLEOMYCIN SULPHATE C84.3   

236 BLEOMYCIN SULPHATE C84.4      

237 BLEOMYCIN SULPHATE C84.5      

238 BLEOMYCIN SULPHATE C85        

239 BLEOMYCIN SULPHATE C85.0   

240 BLEOMYCIN SULPHATE C85.1      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

241 BLEOMYCIN SULPHATE C85.7      

242 BLEOMYCIN SULPHATE C85.9    

243 BLEOMYCIN SULPHATE C88     

244 BLEOMYCIN SULPHATE C88.0   

245 BLEOMYCIN SULPHATE C88.1     

246 BLEOMYCIN SULPHATE C88.2     

247 BLEOMYCIN SULPHATE C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

248 BLEOMYCIN SULPHATE C88.7     

249 BLEOMYCIN SULPHATE C88.9     

250 BLEOMYCIN SULPHATE C90  SZPICZAK M       

251 BLEOMYCIN SULPHATE C90.0 SZPICZAK MNOGI 

252 BLEOMYCIN SULPHATE C90.1   

253 BLEOMYCIN SULPHATE C90.2    

254 BLEOMYCIN SULPHATE C91   LIMFATYCZNA 

255 BLEOMYCIN SULPHATE C91.0    

256 BLEOMYCIN SULPHATE C91.1    

257 BLEOMYCIN SULPHATE C91.2    

258 BLEOMYCIN SULPHATE C91.3   

259 BLEOMYCIN SULPHATE C91.4   -CELL) 

260 BLEOMYCIN SULPHATE C91.5      

261 BLEOMYCIN SULPHATE C91.7    

262 BLEOMYCIN SULPHATE C91.9    

263 BLEOMYCIN SULPHATE C92    

264 BLEOMYCIN SULPHATE C92.0    

265 BLEOMYCIN SULPHATE C92.1    

266 BLEOMYCIN SULPHATE C92.2    

267 BLEOMYCIN SULPHATE C92.3  SZPIKOWY 

268 BLEOMYCIN SULPHATE C92.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

269 BLEOMYCIN SULPHATE C92.5   -MONOCYTOWA 

270 BLEOMYCIN SULPHATE C92.7    

271 BLEOMYCIN SULPHATE C92.9    

272 BLEOMYCIN SULPHATE C93    

273 BLEOMYCIN SULPHATE C93.0    

274 BLEOMYCIN SULPHATE C93.1    

275 BLEOMYCIN SULPHATE C93.2    

276 BLEOMYCIN SULPHATE C93.7    

277 BLEOMYCIN SULPHATE C93.9    

278 BLEOMYCIN SULPHATE C94      

279 BLEOMYCIN SULPHATE C94.0        

280 BLEOMYCIN SULPHATE C94.1   

281 BLEOMYCIN SULPHATE C94.2    

282 BLEOMYCIN SULPHATE C94.3     

283 BLEOMYCIN SULPHATE C94.4    

284 BLEOMYCIN SULPHATE C94.5    

285 BLEOMYCIN SULPHATE C94.7    

286 BLEOMYCIN SULPHATE C95       

287 BLEOMYCIN SULPHATE C95.0        

288 BLEOMYCIN SULPHATE C95.1       

289 BLEOMYCIN SULPHATE C95.2       

290 BLEOMYCIN SULPHATE C95.7        

291 BLEOMYCIN SULPHATE C95.9 BIA  

292 BLEOMYCIN SULPHATE C96           
POKREWNYCH 

293 BLEOMYCIN SULPHATE C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

294 BLEOMYCIN SULPHATE C96.1   

295 BLEOMYCIN SULPHATE C96.2      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

296 BLEOMYCIN SULPHATE C96.3    

297 BLEOMYCIN SULPHATE C96.7         
POKREWNYCH 

298 BLEOMYCIN SULPHATE C96.9         

299 BLEOMYCIN SULPHATE C97         

300 BLEOMYCIN SULPHATE D03  CZERNIAK IN SITU 

301 BLEOMYCIN SULPHATE D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

302 BLEOMYCIN SULPHATE D03.1         

303 BLEOMYCIN SULPHATE D03.2         

304 BLEOMYCIN SULPHATE D03.3 CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEO   

305 BLEOMYCIN SULPHATE D03.4         

306 BLEOMYCIN SULPHATE D03.5     

307 BLEOMYCIN SULPHATE D03.6         

308 BLEOMYCIN SULPHATE D03.7         

309 BLEOMYCIN SULPHATE D03.8      

310 BLEOMYCIN SULPHATE D03.9     

311 BLEOMYCIN SULPHATE D39.1 JAJNIK 

312 BLEOMYCIN SULPHATE D48             

313 BLEOMYCIN SULPHATE D48.0     

314 BLEOMYCIN SULPHATE D48.1       

315 BLEOMYCIN SULPHATE D48.2 NERWY OBWODOWE I A   

316 BLEOMYCIN SULPHATE D48.3   

317 BLEOMYCIN SULPHATE D48.4 OTRZEWNA 

318 BLEOMYCIN SULPHATE D48.5  

319 BLEOMYCIN SULPHATE D48.6 SUTEK 

320 BLEOMYCIN SULPHATE D48.7    

321 BLEOMYCIN SULPHATE D48.9        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

322 BLEOMYCIN SULPHATE E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

323 BLEOMYCIN SULPHATE E85.0      -NEUROPATYCZNA 

324 BLEOMYCIN SULPHATE E85.1       

325 BLEOMYCIN SULPHATE E85.2        

326 BLEOMYCIN SULPHATE E85.3    

327 BLEOMYCIN SULPHATE E85.4       

328 BLEOMYCIN SULPHATE E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

329 BLEOMYCIN SULPHATE E85.9   

�

        



 C.4.  

BUSULFANUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 BUSULFANUM C83.7    

2 BUSULFANUM C85.1      

3 BUSULFANUM C92    

4 BUSULFANUM C92.0    

5 BUSULFANUM C92.1    

6 BUSULFANUM C92.2    

7 BUSULFANUM C92.3   

8 BUSULFANUM C92.4    

9 BUSULFANUM C92.5   -MONOCYTOWA 

10 BUSULFANUM C92.7     

11 BUSULFANUM C92.9    

12 BUSULFANUM C94.1   

13 BUSULFANUM D46    

14 BUSULFANUM D46.0     

15 BUSULFANUM D46.1     

16 BUSULFANUM D46.2      

17 BUSULFANUM D46.3         

18 BUSULFANUM D46.4    

19 BUSULFANUM D46.7    

20 BUSULFANUM D46.9    

21 BUSULFANUM D47.1      

22 BUSULFANUM D75.2   

 

        



 C.5.  

CAPECITABINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CAPECITABINUM C16     

2 CAPECITABINUM C16.0 WPUST 

3 CAPECITABINUM C16.1   

4 CAPECITABINUM C16.2   

5 CAPECITABINUM C16.3   

6 CAPECITABINUM C16.4  

7 CAPECITABINUM C16.5     

8 CAPECITABINUM C16.6     

9 CAPECITABINUM C16.8      

10 CAPECITABINUM C16.9   

11 CAPECITABINUM C18      

12 CAPECITABINUM C18.0   

13 CAPECITABINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

14 CAPECITABINUM C18.2   

15 CAPECITABINUM C18.3   

16 CAPECITABINUM C18.4   

17 CAPECITABINUM C18.5   

18 CAPECITABINUM C18.6   

19 CAPECITABINUM C18.7 ESICA 

20 CAPECITABINUM C18.8      

21 CAPECITABINUM C18.9   

22 CAPECITABINUM C19     -ODBYTNICZEGO 

23 CAPECITABINUM C20     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 CAPECITABINUM C50     

25 CAPECITABINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

26 CAPECITABINUM C50.1    

27 CAPECITABINUM C50.2    

28 CAPECITABINUM C50.3     

29 CAPECITABINUM C50.4     

30 CAPECITABINUM C50.5     

31 CAPECITABINUM C50.6    

32 CAPECITABINUM C50.8      

33 CAPECITABINUM C50.9   

 

        



 C.6.  

CARBOPLATINUM�

�

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CARBOPLATINUM C00     

2 CARBOPLATINUM C00.0     

3 CARBOPLATINUM C00.1     

4 CARBOPLATINUM C00.2     

5 CARBOPLATINUM C00.3     

6 CARBOPLATINUM C00.4     

7 CARBOPLATINUM C00.5        

8 CARBOPLATINUM C00.6   

9 CARBOPLATINUM C00.8      

10 CARBOPLATINUM C00.9   

11 CARBOPLATINUM C01      

12 CARBOPLATINUM C02         

13 CARBOPLATINUM C02.0    

14 CARBOPLATINUM C02.1   

15 CARBOPLATINUM C02.2    

16 CARBOPLATINUM C02.3        

17 CARBOPLATINUM C02.4   

18 CARBOPLATINUM C02.8      

19 CARBOPLATINUM C02.9   

20 CARBOPLATINUM C03    A 

21 CARBOPLATINUM C03.0   

22 CARBOPLATINUM C03.1   

23 CARBOPLATINUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 CARBOPLATINUM C04       

25 CARBOPLATINUM C04.0      

26 CARBOPLATINUM C04.1      

27 CARBOPLATINUM C04.8        

28 CARBOPLATINUM C04.9     

29 CARBOPLATINUM C05     

30 CARBOPLATINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 CARBOPLATINUM C05.1   

32 CARBOPLATINUM C05.2  

33 CARBOPLATINUM C05.8       

34 CARBOPLATINUM C05.9   

35 CARBOPLATINUM C06          

36 CARBOPLATINUM C06.0   

37 CARBOPLATINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 CARBOPLATINUM C06.2   

39 CARBOPLATINUM C06.8        JAMY USTNEJ  

40 CARBOPLATINUM C06.9    

41 CARBOPLATINUM C07      

42 CARBOPLATINUM C08           

43 CARBOPLATINUM C08.0  HWOWA 

44 CARBOPLATINUM C08.1   

45 CARBOPLATINUM C08.8        

46 CARBOPLATINUM C08.9     

47 CARBOPLATINUM C09     

48 CARBOPLATINUM C09.0   

49 CARBOPLATINUM C09.1   - - 

50 CARBOPLATINUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 CARBOPLATINUM C09.9   

52 CARBOPLATINUM C10  NOWO      

53 CARBOPLATINUM C10.0   

54 CARBOPLATINUM C10.1    

55 CARBOPLATINUM C10.2      

56 CARBOPLATINUM C10.3      

57 CARBOPLATINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 CARBOPLATINUM C10.8        

59 CARBOPLATINUM C10.9     

60 CARBOPLATINUM C11       RYNX) 

61 CARBOPLATINUM C11.0      

62 CARBOPLATINUM C11.1      

63 CARBOPLATINUM C11.2      

64 CARBOPLATINUM C11.3      

65 CARBOPLATINUM C11.8        

66 CARBOPLATINUM C11.9     

67 CARBOPLATINUM C12      

68 CARBOPLATINUM C13       YPOPHARYNX) 

69 CARBOPLATINUM C13.0     

70 CARBOPLATINUM C13.1  -     - 

71 CARBOPLATINUM C13.2      

72 CARBOPLATINUM C13.8        

73 CARBOPLATINUM C13.9     

74 CARBOPLATINUM C14              
  A 

75 CARBOPLATINUM C14.0     

76 CARBOPLATINUM C14.2     

77 CARBOPLATINUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 CARBOPLATINUM C16     

79 CARBOPLATINUM C16.0 WPUST 

80 CARBOPLATINUM C16.1   

81 CARBOPLATINUM C16.2   

82 CARBOPLATINUM C16.3   

83 CARBOPLATINUM C16.4  

84 CARBOPLATINUM C16.5     

85 CARBOPLATINUM C16.6     

86 CARBOPLATINUM C16.8      

87 CARBOPLATINUM C16.9   

88 CARBOPLATINUM C17      

89 CARBOPLATINUM C17.0 DWUNASTNICA 

90 CARBOPLATINUM C17.1 JELITO CZCZE 

91 CARBOPLATINUM C17.2   

92 CARBOPLATINUM C17.3   

93 CARBOPLATINUM C17.8       

94 CARBOPLATINUM C17.9    

95 CARBOPLATINUM C18      

96 CARBOPLATINUM C18.0   

97 CARBOPLATINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98 CARBOPLATINUM C18.2   

99 CARBOPLATINUM C18.3   

100 CARBOPLATINUM C18.4   

101 CARBOPLATINUM C18.5   

102 CARBOPLATINUM C18.6   

103 CARBOPLATINUM C18.7 ESICA 

104 CARBOPLATINUM C18.8      

105 CARBOPLATINUM C18.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 CARBOPLATINUM C19     -ODBYTNICZEGO 

107 CARBOPLATINUM C20     

108 CARBOPLATINUM C21        

109 CARBOPLATINUM C21.0   

110 CARBOPLATINUM C21.1   

111 CARBOPLATINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112 CARBOPLATINUM C21.8         

113 CARBOPLATINUM C22        

114 CARBOPLATINUM C22.0    

115 CARBOPLATINUM C22.1    

116 CARBOPLATINUM C22.2    

117 CARBOPLATINUM C22.3    

118 CARBOPLATINUM C22.4    

119 CARBOPLATINUM C22.7 IN    

120 CARBOPLATINUM C22.9   

121 CARBOPLATINUM C23      

122 CARBOPLATINUM C24           

123 CARBOPLATINUM C24.0 ZE   

124 CARBOPLATINUM C24.1     

125 CARBOPLATINUM C24.8       

126 CARBOPLATINUM C24.9    

127 CARBOPLATINUM C25   IWY TRZUSTKI 

128 CARBOPLATINUM C25.0   

129 CARBOPLATINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130 CARBOPLATINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131 CARBOPLATINUM C25.3   

132 CARBOPLATINUM C25.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 CARBOPLATINUM C25.7    

134 CARBOPLATINUM C25.8      

135 CARBOPLATINUM C25.9   

136 CARBOPLATINUM C26          

137 CARBOPLATINUM C26.0     

138 CARBOPLATINUM C26.1  

139 CARBOPLATINUM C26.8       

140 CARBOPLATINUM C26.9     

141 CARBOPLATINUM C30  NOWOTW       

142 CARBOPLATINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143 CARBOPLATINUM C30.1   

144 CARBOPLATINUM C31      

145 CARBOPLATINUM C31.0   

146 CARBOPLATINUM C31.1  ITOWE 

147 CARBOPLATINUM C31.2   

148 CARBOPLATINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149 CARBOPLATINUM C31.8      

150 CARBOPLATINUM C31.9    

151 CARBOPLATINUM C34       

152 CARBOPLATINUM C34.0   

153 CARBOPLATINUM C34.1        

154 CARBOPLATINUM C34.2        

155 CARBOPLATINUM C34.3        

156 CARBOPLATINUM C34.8        

157 CARBOPLATINUM C34.9     

158 CARBOPLATINUM C37     

159 CARBOPLATINUM C38        

160 CARBOPLATINUM C38.0 SERCE 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

161 CARBOPLATINUM C38.1   

162 CARBOPLATINUM C38.2   

163 CARBOPLATINUM C38.3    

164 CARBOPLATINUM C38.4  

165 CARBOPLATINUM C38.8 ZMIANA        

166 CARBOPLATINUM C39          
   

167 CARBOPLATINUM C39.0      NA 

168 CARBOPLATINUM C39.8           

169 CARBOPLATINUM C39.9        

170 CARBOPLATINUM C40         

171 CARBOPLATINUM C40.0       

172 CARBOPLATINUM C40.1     

173 CARBOPLATINUM C40.2     

174 CARBOPLATINUM C40.3     

175 CARBOPLATINUM C40.8          

176 CARBOPLATINUM C40.9       

177 CARBOPLATINUM C41             UMIEJSCOWIENIU 

178 CARBOPLATINUM C41.0     

179 CARBOPLATINUM C41.1  

180 CARBOPLATINUM C41.2   

181 CARBOPLATINUM C41.3      

182 CARBOPLATINUM C41.4      CZNA 

183 CARBOPLATINUM C41.8         

184 CARBOPLATINUM C41.9      

185 CARBOPLATINUM C43     

186 CARBOPLATINUM C43.0    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

187 CARBOPLATINUM C43.1        

188 CARBOPLATINUM C43.2        

189 CARBOPLATINUM C43.3        

190 CARBOPLATINUM C43.4 C        

191 CARBOPLATINUM C43.5    

192 CARBOPLATINUM C43.6        

193 CARBOPLATINUM C43.7       M 

194 CARBOPLATINUM C43.8         

195 CARBOPLATINUM C43.9     

196 CARBOPLATINUM C45   

197 CARBOPLATINUM C45.0   

198 CARBOPLATINUM C45.1   

199 CARBOPLATINUM C45.2   

200 CARBOPLATINUM C45.7    

201 CARBOPLATINUM C45.9   

202 CARBOPLATINUM C47          

203 CARBOPLATINUM C47.0       

204 CARBOPLATINUM C47.1        

205 CARBOPLATINUM C47.2        

206 CARBOPLATINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

207 CARBOPLATINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

208 CARBOPLATINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

209 CARBOPLATINUM C47.6     

210 CARBOPLATINUM C47.8           

211 CARBOPLATINUM C47.9         

212 CARBOPLATINUM C48        

213 CARBOPLATINUM C48.0  OTRZEWNOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

214 CARBOPLATINUM C48.1    

215 CARBOPLATINUM C48.2   

216 CARBOPLATINUM C48.8         

217 CARBOPLATINUM C49          

218 CARBOPLATINUM C49.0           

219 CARBOPLATINUM C49.1           

220 CARBOPLATINUM C49.2           

221 CARBOPLATINUM C49.3        

222 CARBOPLATINUM C49.4       

223 CARBOPLATINUM C49.5       

224 CARBOPLATINUM C49.6        

225 CARBOPLATINUM C49.8          

226 CARBOPLATINUM C49.9       

227 CARBOPLATINUM C50    SUTKA 

228 CARBOPLATINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

229 CARBOPLATINUM C50.1    

230 CARBOPLATINUM C50.2    

231 CARBOPLATINUM C50.3     

232 CARBOPLATINUM C50.4     

233 CARBOPLATINUM C50.5     

234 CARBOPLATINUM C50.6    

235 CARBOPLATINUM C50.8      

236 CARBOPLATINUM C50.9   

237 CARBOPLATINUM C51     

238 CARBOPLATINUM C51.0    

239 CARBOPLATINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

240 CARBOPLATINUM C51.2  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

241 CARBOPLATINUM C51.8      

242 CARBOPLATINUM C51.9 SROM, N 

243 CARBOPLATINUM C52     

244 CARBOPLATINUM C53      

245 CARBOPLATINUM C53.0     

246 CARBOPLATINUM C53.1     

247 CARBOPLATINUM C53.8 ZMIAN      

248 CARBOPLATINUM C53.9    

249 CARBOPLATINUM C54      

250 CARBOPLATINUM C54.0   

251 CARBOPLATINUM C54.1   

252 CARBOPLATINUM C54.2   

253 CARBOPLATINUM C54.3 DNO MACICY 

254 CARBOPLATINUM C54.8       

255 CARBOPLATINUM C54.9    

256 CARBOPLATINUM C55       

257 CARBOPLATINUM C56     

258 CARBOPLATINUM C57           

259 CARBOPLATINUM C57.0   

260 CARBOPLATINUM C57.1    

261 CARBOPLATINUM C57.2    

262 CARBOPLATINUM C57.3 PRZYMACICZA 

263 CARBOPLATINUM C57.4    

264 CARBOPLATINUM C57.7       

265 CARBOPLATINUM C57.8      H  

266 CARBOPLATINUM C57.9     

267 CARBOPLATINUM C58     

268 CARBOPLATINUM C61      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

269 CARBOPLATINUM C62     

270 CARBOPLATINUM C62.0   

271 CARBOPLATINUM C62.1   

272 CARBOPLATINUM C62.9   

273 CARBOPLATINUM C63           

274 CARBOPLATINUM C63.0  

275 CARBOPLATINUM C63.1 ZEK NASIENNY 

276 CARBOPLATINUM C63.2 MOSZNA 

277 CARBOPLATINUM C63.7      

278 CARBOPLATINUM C63.8        

279 CARBOPLATINUM C63.9     

280 CARBOPLATINUM C64         

281 CARBOPLATINUM C65      

282 CARBOPLATINUM C66     

283 CARBOPLATINUM C67      

284 CARBOPLATINUM C67.0    

285 CARBOPLATINUM C67.1    

286 CARBOPLATINUM C67.2     

287 CARBOPLATINUM C67.3     

288 CARBOPLATINUM C67.4     

289 CARBOPLATINUM C67.5    

290 CARBOPLATINUM C67.6   

291 CARBOPLATINUM C67.7 MOCZOWNIK 

292 CARBOPLATINUM C67.8       

293 CARBOPLATINUM C67.9    

294 CARBOPLATINUM C68         

295 CARBOPLATINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

296 CARBOPLATINUM C68.1    

297 CARBOPLATINUM C68.8     OCZOWEGO  

298 CARBOPLATINUM C68.9    

299 CARBOPLATINUM C69     

300 CARBOPLATINUM C69.0  

301 CARBOPLATINUM C69.1  

302 CARBOPLATINUM C69.2  

303 CARBOPLATINUM C69.3  

304 CARBOPLATINUM C69.4   

305 CARBOPLATINUM C69.5     

306 CARBOPLATINUM C69.6  

307 CARBOPLATINUM C69.8      

308 CARBOPLATINUM C69.9   

309 CARBOPLATINUM C70    OPON 

310 CARBOPLATINUM C70.0   

311 CARBOPLATINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

312 CARBOPLATINUM C70.9   

313 CARBOPLATINUM C71     

314 CARBOPLATINUM C71.0      

315 CARBOPLATINUM C71.1   

316 CARBOPLATINUM C71.2   

317 CARBOPLATINUM C71.3   

318 CARBOPLATINUM C71.4   

319 CARBOPLATINUM C71.5   

320 CARBOPLATINUM C71.6  

321 CARBOPLATINUM C71.7   

322 CARBOPLATINUM C71.8      

323 CARBOPLATINUM C71.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

324 CARBOPLATINUM C72           
SYSTEMU NERWOWEGO 

325 CARBOPLATINUM C72.0   

326 CARBOPLATINUM C72.1   

327 CARBOPLATINUM C72.2  

328 CARBOPLATINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

329 CARBOPLATINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

330 CARBOPLATINUM C72.5      

331 CARBOPLATINUM C72.8            

332 CARBOPLATINUM C72.9     

333 CARBOPLATINUM C73     

334 CARBOPLATINUM C74     

335 CARBOPLATINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

336 CARBOPLATINUM C74.1   

337 CARBOPLATINUM C74.9   

338 CARBOPLATINUM C75            

339 CARBOPLATINUM C75.0   

340 CARBOPLATINUM C75.1   

341 CARBOPLATINUM C75.2  - 

342 CARBOPLATINUM C75.3 SZYSZYNKA 

343 CARBOPLATINUM C75.4   

344 CARBOPLATINUM C75.5      WOJOWE 

345 CARBOPLATINUM C75.8      

346 CARBOPLATINUM C75.9     

347 CARBOPLATINUM C76        

348 CARBOPLATINUM C76.0     

349 CARBOPLATINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

350 CARBOPLATINUM C76.2 BRZUCH 

351 CARBOPLATINUM C76.3 MIEDNICA 

352 CARBOPLATINUM C76.4   

353 CARBOPLATINUM C76.5   

354 CARBOPLATINUM C76.7    

355 CARBOPLATINUM C76.8         

356 CARBOPLATINUM C77         

357 CARBOPLATINUM C77.0   WY, TWARZY I SZYI 

358 CARBOPLATINUM C77.1      

359 CARBOPLATINUM C77.2      

360 CARBOPLATINUM C77.3       

361 CARBOPLATINUM C77.4    DOLNEJ I PACHWINY 

362 CARBOPLATINUM C77.5     

363 CARBOPLATINUM C77.8     

364 CARBOPLATINUM C77.9    

365 CARBOPLATINUM C78         

366 CARBOPLATINUM C78.0     

367 CARBOPLATINUM C78.1     

368 CARBOPLATINUM C78.2     

369 CARBOPLATINUM C78.3         

370 CARBOPLATINUM C78.4      

371 CARBOPLATINUM C78.5        

372 CARBOPLATINUM C78.6        

373 CARBOPLATINUM C78.7     

374 CARBOPLATINUM C78.8           

375 CARBOPLATINUM C79       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

376 CARBOPLATINUM C79.0        

377 CARBOPLATINUM C79.1             

378 CARBOPLATINUM C79.2     

379 CARBOPLATINUM C79.3        

380 CARBOPLATINUM C79.4          

381 CARBOPLATINUM C79.5       O 

382 CARBOPLATINUM C79.6     

383 CARBOPLATINUM C79.7     

384 CARBOPLATINUM C79.8       

385 CARBOPLATINUM C80     IA JEGO UMIEJSCOWIENIA 

386 CARBOPLATINUM C81  CHOROBA HODGKINA 

387 CARBOPLATINUM C81.0   

388 CARBOPLATINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

389 CARBOPLATINUM C81.2  

390 CARBOPLATINUM C81.3   

391 CARBOPLATINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

392 CARBOPLATINUM C81.9    

393 CARBOPLATINUM C82      

394 CARBOPLATINUM C82.0          

395 CARBOPLATINUM C82.1             

396 CARBOPLATINUM C82.2   

397 CARBOPLATINUM C82.7      

398 CARBOPLATINUM C82.9    

399 CARBOPLATINUM C83     

400 CARBOPLATINUM C83.0      

401 CARBOPLATINUM C83.1         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

402 CARBOPLATINUM C83.2 MI       

403 CARBOPLATINUM C83.3   

404 CARBOPLATINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

405 CARBOPLATINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

406 CARBOPLATINUM C83.6   

407 CARBOPLATINUM C83.7    

408 CARBOPLATINUM C83.8      

409 CARBOPLATINUM C83.9     

410 CARBOPLATINUM C84         

411 CARBOPLATINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

412 CARBOPLATINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

413 CARBOPLATINUM C84.2    

414 CARBOPLATINUM C84.3   

415 CARBOPLATINUM C84.4      

416 CARBOPLATINUM C84.5      

417 CARBOPLATINUM C85        

418 CARBOPLATINUM C85.0   

419 CARBOPLATINUM C85.1      

420 CARBOPLATINUM C85.7      

421 CARBOPLATINUM C85.9    

422 CARBOPLATINUM C88     

423 CARBOPLATINUM C88.0   

424 CARBOPLATINUM C88.1     

425 CARBOPLATINUM C88.2     

426 CARBOPLATINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

427 CARBOPLATINUM C88.7     

428 CARBOPLATINUM C88.9     

429 CARBOPLATINUM C90          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

430 CARBOPLATINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

431 CARBOPLATINUM C90.1   

432 CARBOPLATINUM C90.2 POZASZPIKOWA PO  

433 CARBOPLATINUM C91    

434 CARBOPLATINUM C91.0    

435 CARBOPLATINUM C91.1    

436 CARBOPLATINUM C91.2    

437 CARBOPLATINUM C91.3   

438 CARBOPLATINUM C91.4   -CELL) 

439 CARBOPLATINUM C91.5      

440 CARBOPLATINUM C91.7    

441 CARBOPLATINUM C91.9    

442 CARBOPLATINUM C92    

443 CARBOPLATINUM C92.0    

444 CARBOPLATINUM C92.1    

445 CARBOPLATINUM C92.2    

446 CARBOPLATINUM C92.3   

447 CARBOPLATINUM C92.4    

448 CARBOPLATINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

449 CARBOPLATINUM C92.7    

450 CARBOPLATINUM C92.9    

451 CARBOPLATINUM C93   YTOWA 

452 CARBOPLATINUM C93.0    

453 CARBOPLATINUM C93.1    

454 CARBOPLATINUM C93.2    

455 CARBOPLATINUM C93.7    

456 CARBOPLATINUM C93.9    

457 CARBOPLATINUM C94      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

458 CARBOPLATINUM C94.0        

459 CARBOPLATINUM C94.1   

460 CARBOPLATINUM C94.2  ACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA 

461 CARBOPLATINUM C94.3     

462 CARBOPLATINUM C94.4    

463 CARBOPLATINUM C94.5    

464 CARBOPLATINUM C94.7    

465 CARBOPLATINUM C95       

466 CARBOPLATINUM C95.0        

467 CARBOPLATINUM C95.1       

468 CARBOPLATINUM C95.2       

469 CARBOPLATINUM C95.7        

470 CARBOPLATINUM C95.9   

471 CARBOPLATINUM C96           
POKREWNYCH 

472 CARBOPLATINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

473 CARBOPLATINUM C96.1   

474 CARBOPLATINUM C96.2      

475 CARBOPLATINUM C96.3    

476 CARBOPLATINUM C96.7         
POKREWNYCH 

477 CARBOPLATINUM C96.9         

478 CARBOPLATINUM C97        

479 CARBOPLATINUM D00.2  

480 CARBOPLATINUM D01            

481 CARBOPLATINUM D01.0  

482 CARBOPLATINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

483 CARBOPLATINUM D01.2 ODBYTNICA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

484 CARBOPLATINUM D01.3     

485 CARBOPLATINUM D01.4      

486 CARBOPLATINUM D01.5       

487 CARBOPLATINUM D01.7     

488 CARBOPLATINUM D01.9    

489 CARBOPLATINUM D03  CZERNIAK IN SITU 

490 CARBOPLATINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

491 CARBOPLATINUM D03.1         

492 CARBOPLATINUM D03.2         

493 CARBOPLATINUM D03.3         

494 CARBOPLATINUM D03.4         

495 CARBOPLATINUM D03.5     

496 CARBOPLATINUM D03.6 CZERNIAK I       

497 CARBOPLATINUM D03.7         

498 CARBOPLATINUM D03.8      

499 CARBOPLATINUM D03.9     

500 CARBOPLATINUM D06  RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

501 CARBOPLATINUM D06.0     

502 CARBOPLATINUM D06.1     

503 CARBOPLATINUM D06.7     

504 CARBOPLATINUM D06.9    

505 CARBOPLATINUM D07          

506 CARBOPLATINUM D07.0   

507 CARBOPLATINUM D07.1 SROM 

508 CARBOPLATINUM D07.2 POCHWA 

509 CARBOPLATINUM D07.3       

510 CARBOPLATINUM D07.4  

511 CARBOPLATINUM D07.5   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

512 CARBOPLATINUM D07.6       

513 CARBOPLATINUM D09         

514 CARBOPLATINUM D09.0   

515 CARBOPLATINUM D09.1       

516 CARBOPLATINUM D09.2 OKO 

517 CARBOPLATINUM D09.3       

518 CARBOPLATINUM D09.7       

519 CARBOPLATINUM D09.9 RAK I   

520 CARBOPLATINUM D10        

521 CARBOPLATINUM D10.0 WARGA 

522 CARBOPLATINUM D10.1  

523 CARBOPLATINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

524 CARBOPLATINUM D10.3       

525 CARBOPLATINUM D10.4  

526 CARBOPLATINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

527 CARBOPLATINUM D10.6    

528 CARBOPLATINUM D10.7    

529 CARBOPLATINUM D10.9   

530 CARBOPLATINUM D11  NOWOTW     

531 CARBOPLATINUM D11.0   

532 CARBOPLATINUM D11.7     

533 CARBOPLATINUM D11.9     

534 CARBOPLATINUM D12        

535 CARBOPLATINUM D12.0   

536 CARBOPLATINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

537 CARBOPLATINUM D12.2   

538 CARBOPLATINUM D12.3   

539 CARBOPLATINUM D12.4   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

540 CARBOPLATINUM D12.5   

541 CARBOPLATINUM D12.6   

542 CARBOPLATINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

543 CARBOPLATINUM D12.8 ODBYTNICA 

544 CARBOPLATINUM D12.9     

545 CARBOPLATINUM D13  NOWOTWORY         

546 CARBOPLATINUM D13.0  

547 CARBOPLATINUM D13.1  

548 CARBOPLATINUM D13.2 DWUNASTNICA 

549 CARBOPLATINUM D13.3       

550 CARBOPLATINUM D13.4  

551 CARBOPLATINUM D13.5    

552 CARBOPLATINUM D13.6 TRZUSTKA 

553 CARBOPLATINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

554 CARBOPLATINUM D13.9     

555 CARBOPLATINUM D14  NOWOTW       

556 CARBOPLATINUM D14.0        

557 CARBOPLATINUM D14.1  

558 CARBOPLATINUM D14.2 TCHAWICA 

559 CARBOPLATINUM D14.3    

560 CARBOPLATINUM D14.4    

561 CARBOPLATINUM D15          

562 CARBOPLATINUM D15.0 GRASICA 

563 CARBOPLATINUM D15.1 SERCE 

564 CARBOPLATINUM D15.2  

565 CARBOPLATINUM D15.7 INN     

566 CARBOPLATINUM D15.9     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

567 CARBOPLATINUM D16        

568 CARBOPLATINUM D16.0       

569 CARBOPLATINUM D16.1     

570 CARBOPLATINUM D16.2     

571 CARBOPLATINUM D16.3     

572 CARBOPLATINUM D16.4     

573 CARBOPLATINUM D16.5  

574 CARBOPLATINUM D16.6  

575 CARBOPLATINUM D16.7     

576 CARBOPLATINUM D16.8       

577 CARBOPLATINUM D16.9      

578 CARBOPLATINUM D20      NEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 

579 CARBOPLATINUM D20.0   

580 CARBOPLATINUM D20.1 OTRZEWNA 

581 CARBOPLATINUM D21           

582 CARBOPLATINUM D21.0           

583 CARBOPLATINUM D21.1            

584 CARBOPLATINUM D21.2            

585 CARBOPLATINUM D21.3         

586 CARBOPLATINUM D21.4        

587 CARBOPLATINUM D21.5        

588 CARBOPLATINUM D21.6         

589 CARBOPLATINUM D21.9        

590 CARBOPLATINUM D27     

591 CARBOPLATINUM D28          

592 CARBOPLATINUM D28.0 SROM 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

593 CARBOPLATINUM D28.1 POCHWA 

594 CARBOPLATINUM D28.2    

595 CARBOPLATINUM D28.7      

596 CARBOPLATINUM D28.9     

597 CARBOPLATINUM D29       

598 CARBOPLATINUM D29.0  

599 CARBOPLATINUM D29.1   

600 CARBOPLATINUM D29.2  

601 CARBOPLATINUM D29.3  

602 CARBOPLATINUM D29.4 MOSZNA 

603 CARBOPLATINUM D29.7     

604 CARBOPLATINUM D29.9     

605 CARBOPLATINUM D30      

606 CARBOPLATINUM D30.0 NERKA 

607 CARBOPLATINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

608 CARBOPLATINUM D30.2  

609 CARBOPLATINUM D30.3   

610 CARBOPLATINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

611 CARBOPLATINUM D30.7    

612 CARBOPLATINUM D30.9    

613 CARBOPLATINUM D31     

614 CARBOPLATINUM D31.0  

615 CARBOPLATINUM D31.1  

616 CARBOPLATINUM D31.2  

617 CARBOPLATINUM D31.3  

618 CARBOPLATINUM D31.4   

619 CARBOPLATINUM D31.5     

620 CARBOPLATINUM D31.6   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

621 CARBOPLATINUM D31.9 OKO, N 

622 CARBOPLATINUM D32      

623 CARBOPLATINUM D32.0   

624 CARBOPLATINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

625 CARBOPLATINUM D32.9   

626 CARBOPLATINUM D33           

627 CARBOPLATINUM D33.0   

628 CARBOPLATINUM D33.1   

629 CARBOPLATINUM D33.2   

630 CARBOPLATINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

631 CARBOPLATINUM D33.4   

632 CARBOPLATINUM D33.7       

633 CARBOPLATINUM D33.9     

634 CARBOPLATINUM D34     

635 CARBOPLATINUM D35         

636 CARBOPLATINUM D35.0 NADNERCZA 

637 CARBOPLATINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

638 CARBOPLATINUM D35.2 PRZYSADKA 

639 CARBOPLATINUM D35.3  - 

640 CARBOPLATINUM D35.4 SZYSZYNKA 

641 CARBOPLATINUM D35.5   

642 CARBOPLATINUM D35.6       

643 CARBOPLATINUM D35.7      

644 CARBOPLATINUM D35.8      

645 CARBOPLATINUM D35.9 G    

646 CARBOPLATINUM D36          

647 CARBOPLATINUM D36.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

648 CARBOPLATINUM D36.1       

649 CARBOPLATINUM D36.7    

650 CARBOPLATINUM D36.9     

651 CARBOPLATINUM D37              

652 CARBOPLATINUM D37.0 WARGA, JAMA    

653 CARBOPLATINUM D37.1  

654 CARBOPLATINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

655 CARBOPLATINUM D37.3   

656 CARBOPLATINUM D37.4  

657 CARBOPLATINUM D37.5 ODBYTNICA 

658 CARBOPLATINUM D37.6       

659 CARBOPLATINUM D37.7    

660 CARBOPLATINUM D37.9    

661 CARBOPLATINUM D38           
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

662 CARBOPLATINUM D38.0  

663 CARBOPLATINUM D38.1     

664 CARBOPLATINUM D38.2  

665 CARBOPLATINUM D38.3  

666 CARBOPLATINUM D38.4 GRASICA 

667 CARBOPLATINUM D38.5     

668 CARBOPLATINUM D38.6    

669 CARBOPLATINUM D39           

670 CARBOPLATINUM D39.0 MACICA 

671 CARBOPLATINUM D39.1 JAJNIK 

672 CARBOPLATINUM D39.2  

673 CARBOPLATINUM D39.7     

674 CARBOPLATINUM D39.9     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

675 CARBOPLATINUM D40            

676 CARBOPLATINUM D40.0   

677 CARBOPLATINUM D40.1  

678 CARBOPLATINUM D40.7     

679 CARBOPLATINUM D40.9     

680 CARBOPLATINUM D41          

681 CARBOPLATINUM D41.0 NERKA 

682 CARBOPLATINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

683 CARBOPLATINUM D41.2  

684 CARBOPLATINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

685 CARBOPLATINUM D41.4   

686 CARBOPLATINUM D41.7    

687 CARBOPLATINUM D41.9    

688 CARBOPLATINUM D42         

689 CARBOPLATINUM D42.0   

690 CARBOPLATINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

691 CARBOPLATINUM D42.9   

692 CARBOPLATINUM D43       KTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

693 CARBOPLATINUM D43.0   

694 CARBOPLATINUM D43.1   

695 CARBOPLATINUM D43.2   

696 CARBOPLATINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

697 CARBOPLATINUM D43.4   

698 CARBOPLATINUM D43.7      

699 CARBOPLATINUM D43.9     

700 CARBOPLATINUM D44           

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

701 CARBOPLATINUM D44.0 TARCZYCA 

702 CARBOPLATINUM D44.1 NADNERCZA 

703 CARBOPLATINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

704 CARBOPLATINUM D44.3 PRZYSADKA 

705 CARBOPLATINUM D44.4  - 

706 CARBOPLATINUM D44.5 SZYSZYNKA 

707 CARBOPLATINUM D44.6   

708 CARBOPLATINUM D44.7       

709 CARBOPLATINUM D44.8      

710 CARBOPLATINUM D44.9     

711 CARBOPLATINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

712 CARBOPLATINUM D47.7          
    

713 CARBOPLATINUM D47.9        
KRWIOT      

714 CARBOPLATINUM D48             

715 CARBOPLATINUM D48.0     

716 CARBOPLATINUM D48.1       

717 CARBOPLATINUM D48.2       

718 CARBOPLATINUM D48.3   

719 CARBOPLATINUM D48.4 OTRZEWNA 

720 CARBOPLATINUM D48.5  

721 CARBOPLATINUM D48.6 SUTEK 

722 CARBOPLATINUM D48.7 INNE OK  

723 CARBOPLATINUM D48.9        

724 CARBOPLATINUM D76.0         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

725 CARBOPLATINUM D76.1 LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGO 

726 CARBOPLATINUM E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

727 CARBOPLATINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

728 CARBOPLATINUM E85.1       

729 CARBOPLATINUM E85.2        

730 CARBOPLATINUM E85.3    

731 CARBOPLATINUM E85.4       

732 CARBOPLATINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

733 CARBOPLATINUM E85.9   

�

        



 C.8.  

CHLORAMBUCILUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CHLORAMBUCILUM C56     

2 CHLORAMBUCILUM C81  CHOROBA HODGKINA 

3 CHLORAMBUCILUM C81.0   

4 CHLORAMBUCILUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

5 CHLORAMBUCILUM C81.2  

6 CHLORAMBUCILUM C81.3   

7 CHLORAMBUCILUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

8 CHLORAMBUCILUM C81.9  CHOROBA HODGKINA, NIEOK 

9 CHLORAMBUCILUM C82      

10 CHLORAMBUCILUM C82.0          

11 CHLORAMBUCILUM C82.1            

12 CHLORAMBUCILUM C82.2   

13 CHLORAMBUCILUM C82.7      

14 CHLORAMBUCILUM C82.9    

15 CHLORAMBUCILUM C83     

16 CHLORAMBUCILUM C83.0     

17 CHLORAMBUCILUM C83.1         

18 CHLORAMBUCILUM C83.2        

19 CHLORAMBUCILUM C83.3  NY) 

20 CHLORAMBUCILUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

21 CHLORAMBUCILUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22 CHLORAMBUCILUM C83.6   

23 CHLORAMBUCILUM C83.7    

24 CHLORAMBUCILUM C83.8      

25 CHLORAMBUCILUM C83.9     

26 CHLORAMBUCILUM C84         

27 CHLORAMBUCILUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

28 CHLORAMBUCILUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

29 CHLORAMBUCILUM C84.2    

30 CHLORAMBUCILUM C84.3   

31 CHLORAMBUCILUM C84.4      

32 CHLORAMBUCILUM C84.5      

33 CHLORAMBUCILUM C85  INNE      

34 CHLORAMBUCILUM C85.0   

35 CHLORAMBUCILUM C85.1      

36 CHLORAMBUCILUM C85.7      

37 CHLORAMBUCILUM C85.9    

38 CHLORAMBUCILUM C88.0   

39 CHLORAMBUCILUM C91    

40 CHLORAMBUCILUM C91.0    

41 CHLORAMBUCILUM C91.1    

42 CHLORAMBUCILUM C91.2    

43 CHLORAMBUCILUM C91.3   

44 CHLORAMBUCILUM C91.4   -CELL) 

45 CHLORAMBUCILUM C91.5      

46 CHLORAMBUCILUM C91.7 INNA BI  

47 CHLORAMBUCILUM C91.9    

 

        



 C.10.  

CICLOSPORINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CICLOSPORINUM D61     

2 CICLOSPORINUM D61.0   ONSTYTUCJONALNA  

3 CICLOSPORINUM D61.1     

4 CICLOSPORINUM D61.2       

5 CICLOSPORINUM D61.3    

6 CICLOSPORINUM D61.8     

7 CICLOSPORINUM D61.9     

8 CICLOSPORINUM D76     -   

9 CICLOSPORINUM D76.0     ERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 

10 CICLOSPORINUM D76.1    

11 CICLOSPORINUM D76.2      

12 CICLOSPORINUM D76.3    

13 CICLOSPORINUM C80        

14 CICLOSPORINUM C97         

15 CICLOSPORINUM D76.0         

16 CICLOSPORINUM D76.1 LYMFOHISTIOC   

 

        



 C.11.  

CISPLATINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CISPLATINUM C00     

2 CISPLATINUM C00.0     

3 CISPLATINUM C00.1     

4 CISPLATINUM C00.2     

5 CISPLATINUM C00.3     

6 CISPLATINUM C00.4     

7 CISPLATINUM C00.5 P       

8 CISPLATINUM C00.6   

9 CISPLATINUM C00.8      

10 CISPLATINUM C00.9   

11 CISPLATINUM C01      

12 CISPLATINUM C02         

13 CISPLATINUM C02.0    

14 CISPLATINUM C02.1   

15 CISPLATINUM C02.2    

16 CISPLATINUM C02.3        

17 CISPLATINUM C02.4   

18 CISPLATINUM C02.8      

19 CISPLATINUM C02.9   

20 CISPLATINUM C03     

21 CISPLATINUM C03.0   

22 CISPLATINUM C03.1   

23 CISPLATINUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 CISPLATINUM C04       

25 CISPLATINUM C04.0      

26 CISPLATINUM C04.1      

27 CISPLATINUM C04.8        

28 CISPLATINUM C04.9     

29 CISPLATINUM C05     

30 CISPLATINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 CISPLATINUM C05.1   

32 CISPLATINUM C05.2  

33 CISPLATINUM C05.8       

34 CISPLATINUM C05.9   

35 CISPLATINUM C06           

36 CISPLATINUM C06.0  ZKA 

37 CISPLATINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 CISPLATINUM C06.2   

39 CISPLATINUM C06.8           

40 CISPLATINUM C06.9    

41 CISPLATINUM C07      

42 CISPLATINUM C08           

43 CISPLATINUM C08.0   

44 CISPLATINUM C08.1   

45 CISPLATINUM C08.8 ZMIANA PRZEKRAC      

46 CISPLATINUM C08.9     

47 CISPLATINUM C09     

48 CISPLATINUM C09.0   

49 CISPLATINUM C09.1   - IEBIENNO- 

50 CISPLATINUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 CISPLATINUM C09.9   

52 CISPLATINUM C10        

53 CISPLATINUM C10.0   

54 CISPLATINUM C10.1    

55 CISPLATINUM C10.2      

56 CISPLATINUM C10.3      

57 CISPLATINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 CISPLATINUM C10.8        

59 CISPLATINUM C10.9     

60 CISPLATINUM C11        

61 CISPLATINUM C11.0      

62 CISPLATINUM C11.1      

63 CISPLATINUM C11.2      

64 CISPLATINUM C11.3      

65 CISPLATINUM C11.8        

66 CISPLATINUM C11.9     

67 CISPLATINUM C12      

68 CISPLATINUM C13        

69 CISPLATINUM C13.0     

70 CISPLATINUM C13.1  -     - 

71 CISPLATINUM C13.2      

72 CISPLATINUM C13.8        

73 CISPLATINUM C13.9     

74 CISPLATINUM C14              
   

75 CISPLATINUM C14.0     

76 CISPLATINUM C14.2     

77 CISPLATINUM C14.8 ZMIANA         

78 CISPLATINUM C15     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

79 CISPLATINUM C15.0    

80 CISPLATINUM C15.1    

81 CISPLATINUM C15.2    

82 CISPLATINUM C15.3     

83 CISPLATINUM C15.4     

84 CISPLATINUM C15.5     

85 CISPLATINUM C15.8      

86 CISPLATINUM C15.9   

87 CISPLATINUM C16     

88 CISPLATINUM C16.0 WPUST 

89 CISPLATINUM C16.1   

90 CISPLATINUM C16.2   

91 CISPLATINUM C16.3   

92 CISPLATINUM C16.4  

93 CISPLATINUM C16.5     

94 CISPLATINUM C16.6     

95 CISPLATINUM C16.8      

96 CISPLATINUM C16.9   

97 CISPLATINUM C17      

98 CISPLATINUM C17.0 DWUNASTNICA 

99 CISPLATINUM C17.1 JELITO CZCZE 

100 CISPLATINUM C17.2   

101 CISPLATINUM C17.3   

102 CISPLATINUM C17.8       

103 CISPLATINUM C17.9    

104 CISPLATINUM C18      

105 CISPLATINUM C18.0   

106 CISPLATINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

107 CISPLATINUM C18.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

108 CISPLATINUM C18.3   

109 CISPLATINUM C18.4   

110 CISPLATINUM C18.5   

111 CISPLATINUM C18.6   

112 CISPLATINUM C18.7 ESICA 

113 CISPLATINUM C18.8      

114 CISPLATINUM C18.9   

115 CISPLATINUM C19     -ODBYTNICZEGO 

116 CISPLATINUM C20     

117 CISPLATINUM C21        

118 CISPLATINUM C21.0   

119 CISPLATINUM C21.1   

120 CISPLATINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

121 CISPLATINUM C21.8         

122 CISPLATINUM C22        

123 CISPLATINUM C22.0    

124 CISPLATINUM C22.1 RAK PR  

125 CISPLATINUM C22.2    

126 CISPLATINUM C22.3    

127 CISPLATINUM C22.4    

128 CISPLATINUM C22.7     

129 CISPLATINUM C22.9   

130 CISPLATINUM C23      

131 CISPLATINUM C24           

132 CISPLATINUM C24.0    

133 CISPLATINUM C24.1     

134 CISPLATINUM C24.8       

135 CISPLATINUM C24.9    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

136 CISPLATINUM C25     

137 CISPLATINUM C25.0   

138 CISPLATINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

139 CISPLATINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

140 CISPLATINUM C25.3   

141 CISPLATINUM C25.4    

142 CISPLATINUM C25.7    

143 CISPLATINUM C25.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ    

144 CISPLATINUM C25.9   

145 CISPLATINUM C26          

146 CISPLATINUM C26.0     

147 CISPLATINUM C26.1  

148 CISPLATINUM C26.8       

149 CISPLATINUM C26.9     

150 CISPLATINUM C30         

151 CISPLATINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

152 CISPLATINUM C30.1   

153 CISPLATINUM C31      

154 CISPLATINUM C31.0   

155 CISPLATINUM C31.1   

156 CISPLATINUM C31.2   

157 CISPLATINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

158 CISPLATINUM C31.8      

159 CISPLATINUM C31.9    

160 CISPLATINUM C32     

161 CISPLATINUM C32.0  

162 CISPLATINUM C32.1  

163 CISPLATINUM C32.2 JAMA P 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

164 CISPLATINUM C32.3   

165 CISPLATINUM C32.8      

166 CISPLATINUM C32.9   

167 CISPLATINUM C33     

168 CISPLATINUM C34       

169 CISPLATINUM C34.0   

170 CISPLATINUM C34.1        

171 CISPLATINUM C34.2        

172 CISPLATINUM C34.3        

173 CISPLATINUM C34.8        

174 CISPLATINUM C34.9     

175 CISPLATINUM C37     

176 CISPLATINUM C38        

177 CISPLATINUM C38.0 SERCE 

178 CISPLATINUM C38.1   

179 CISPLATINUM C38.2   

180 CISPLATINUM C38.3    

181 CISPLATINUM C38.4  

182 CISPLATINUM C38.8         

183 CISPLATINUM C39          
   

184 CISPLATINUM C39.0       

185 CISPLATINUM C39.8 ZMIANY PRZEKRACZAJAC          

186 CISPLATINUM C39.9        

187 CISPLATINUM C40         

188 CISPLATINUM C40.0       

189 CISPLATINUM C40.1     

190 CISPLATINUM C40.2     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

191 CISPLATINUM C40.3     

192 CISPLATINUM C40.8          

193 CISPLATINUM C40.9       

194 CISPLATINUM C41              

195 CISPLATINUM C41.0     

196 CISPLATINUM C41.1  

197 CISPLATINUM C41.2   

198 CISPLATINUM C41.3      

199 CISPLATINUM C41.4       

200 CISPLATINUM C41.8       STAWOWEJ  

201 CISPLATINUM C41.9      

202 CISPLATINUM C43     

203 CISPLATINUM C43.0    

204 CISPLATINUM C43.1        

205 CISPLATINUM C43.2        

206 CISPLATINUM C43.3        

207 CISPLATINUM C43.4         

208 CISPLATINUM C43.5    

209 CISPLATINUM C43.6        

210 CISPLATINUM C43.7        

211 CISPLATINUM C43.8         

212 CISPLATINUM C43.9     

213 CISPLATINUM C44      

214 CISPLATINUM C44.0   

215 CISPLATINUM C44.1       

216 CISPLATINUM C44.2       

217 CISPLATINUM C44.3       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

218 CISPLATINUM C44.4      

219 CISPLATINUM C44.5   

220 CISPLATINUM C44.6       

221 CISPLATINUM C44.7       

222 CISPLATINUM C44.8       

223 CISPLATINUM C44.9     

224 CISPLATINUM C45   

225 CISPLATINUM C45.0   

226 CISPLATINUM C45.1   

227 CISPLATINUM C45.2   

228 CISPLATINUM C45.7    

229 CISPLATINUM C45.9   

230 CISPLATINUM C47          

231 CISPLATINUM C47.0       

232 CISPLATINUM C47.1        

233 CISPLATINUM C47.2        

234 CISPLATINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

235 CISPLATINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

236 CISPLATINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

237 CISPLATINUM C47.6     

238 CISPLATINUM C47.8           

239 CISPLATINUM C47.9         

240 CISPLATINUM C48        

241 CISPLATINUM C48.0   

242 CISPLATINUM C48.1    

243 CISPLATINUM C48.2   

244 CISPLATINUM C48.8         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

245 CISPLATINUM C49         ICH 

246 CISPLATINUM C49.0           

247 CISPLATINUM C49.1           

248 CISPLATINUM C49.2          M 

249 CISPLATINUM C49.3        

250 CISPLATINUM C49.4       

251 CISPLATINUM C49.5       

252 CISPLATINUM C49.6        

253 CISPLATINUM C49.8          

254 CISPLATINUM C49.9       

255 CISPLATINUM C50     

256 CISPLATINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

257 CISPLATINUM C50.1    

258 CISPLATINUM C50.2    

259 CISPLATINUM C50.3     

260 CISPLATINUM C50.4     

261 CISPLATINUM C50.5     

262 CISPLATINUM C50.6    

263 CISPLATINUM C50.8      

264 CISPLATINUM C50.9   

265 CISPLATINUM C51     

266 CISPLATINUM C51.0 WARGI SROMOWE  

267 CISPLATINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

268 CISPLATINUM C51.2  

269 CISPLATINUM C51.8      

270 CISPLATINUM C51.9   

271 CISPLATINUM C52     

272 CISPLATINUM C53      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

273 CISPLATINUM C53.0     

274 CISPLATINUM C53.1     

275 CISPLATINUM C53.8       

276 CISPLATINUM C53.9   ONA 

277 CISPLATINUM C54      

278 CISPLATINUM C54.0   

279 CISPLATINUM C54.1   

280 CISPLATINUM C54.2   

281 CISPLATINUM C54.3 DNO MACICY 

282 CISPLATINUM C54.8  A GRANICE TRZONU MACICY  

283 CISPLATINUM C54.9    

284 CISPLATINUM C55       

285 CISPLATINUM C56     

286 CISPLATINUM C57          

287 CISPLATINUM C57.0   

288 CISPLATINUM C57.1    

289 CISPLATINUM C57.2    

290 CISPLATINUM C57.3 PRZYMACICZA 

291 CISPLATINUM C57.4    

292 CISPLATINUM C57.7       

293 CISPLATINUM C57.8        

294 CISPLATINUM C57.9     

295 CISPLATINUM C58     

296 CISPLATINUM C60     

297 CISPLATINUM C60.0 NAPLETEK 

298 CISPLATINUM C60.1   

299 CISPLATINUM C60.2   

300 CISPLATINUM C60.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

301 CISPLATINUM C60.9   

302 CISPLATINUM C61      

303 CISPLATINUM C62     

304 CISPLATINUM C62.0   

305 CISPLATINUM C62.1   

306 CISPLATINUM C62.9   

307 CISPLATINUM C63           

308 CISPLATINUM C63.0  

309 CISPLATINUM C63.1   

310 CISPLATINUM C63.2 MOSZNA 

311 CISPLATINUM C63.7      

312 CISPLATINUM C63.8 ZMIANA PRZEKRAC      

313 CISPLATINUM C63.9     

314 CISPLATINUM C64         

315 CISPLATINUM C65      

316 CISPLATINUM C66     

317 CISPLATINUM C67      

318 CISPLATINUM C67.0    

319 CISPLATINUM C67.1    

320 CISPLATINUM C67.2     

321 CISPLATINUM C67.3     

322 CISPLATINUM C67.4     

323 CISPLATINUM C67.5    

324 CISPLATINUM C67.6   

325 CISPLATINUM C67.7 MOCZOWNIK 

326 CISPLATINUM C67.8 ZMIAN      

327 CISPLATINUM C67.9    

328 CISPLATINUM C68         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

329 CISPLATINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

330 CISPLATINUM C68.1   MOCZOWEJ 

331 CISPLATINUM C68.8       

332 CISPLATINUM C68.9    

333 CISPLATINUM C69     

334 CISPLATINUM C69.0  

335 CISPLATINUM C69.1  

336 CISPLATINUM C69.2  

337 CISPLATINUM C69.3  

338 CISPLATINUM C69.4   

339 CISPLATINUM C69.5     

340 CISPLATINUM C69.6  

341 CISPLATINUM C69.8      

342 CISPLATINUM C69.9 OKO, NIEOKR 

343 CISPLATINUM C70     

344 CISPLATINUM C70.0   

345 CISPLATINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

346 CISPLATINUM C70.9   

347 CISPLATINUM C71     

348 CISPLATINUM C71.0      

349 CISPLATINUM C71.1   

350 CISPLATINUM C71.2   

351 CISPLATINUM C71.3   

352 CISPLATINUM C71.4   

353 CISPLATINUM C71.5   

354 CISPLATINUM C71.6  

355 CISPLATINUM C71.7   

356 CISPLATINUM C71.8      

357 CISPLATINUM C71.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

358 CISPLATINUM C72           
SYSTEMU NERWOWEGO 

359 CISPLATINUM C72.0   

360 CISPLATINUM C72.1   

361 CISPLATINUM C72.2  

362 CISPLATINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

363 CISPLATINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

364 CISPLATINUM C72.5      

365 CISPLATINUM C72.8            

366 CISPLATINUM C72.9     

367 CISPLATINUM C73     

368 CISPLATINUM C74     

369 CISPLATINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

370 CISPLATINUM C74.1   

371 CISPLATINUM C74.9   

372 CISPLATINUM C75            

373 CISPLATINUM C75.0  RZYTARCZOWY 

374 CISPLATINUM C75.1   

375 CISPLATINUM C75.2  - 

376 CISPLATINUM C75.3 SZYSZYNKA 

377 CISPLATINUM C75.4   

378 CISPLATINUM C75.5       

379 CISPLATINUM C75.8      

380 CISPLATINUM C75.9     

381 CISPLATINUM C76        

382 CISPLATINUM C76.0     

383 CISPLATINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

384 CISPLATINUM C76.2 BRZUCH 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

385 CISPLATINUM C76.3 MIEDNICA 

386 CISPLATINUM C76.4   

387 CISPLATINUM C76.5   

388 CISPLATINUM C76.7    

389 CISPLATINUM C76.8         

390 CISPLATINUM C77         

391 CISPLATINUM C77.0       

392 CISPLATINUM C77.1      

393 CISPLATINUM C77.2      

394 CISPLATINUM C77.3       

395 CISPLATINUM C77.4       

396 CISPLATINUM C77.5     

397 CISPLATINUM C77.8     

398 CISPLATINUM C77.9    

399 CISPLATINUM C78         

400 CISPLATINUM C78.0     

401 CISPLATINUM C78.1     

402 CISPLATINUM C78.2     

403 CISPLATINUM C78.3         

404 CISPLATINUM C78.4    JELITA CIENKIEGO 

405 CISPLATINUM C78.5        

406 CISPLATINUM C78.6        

407 CISPLATINUM C78.7     

408 CISPLATINUM C78.8           

409 CISPLATINUM C79       

410 CISPLATINUM C79.0        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

411 CISPLATINUM C79.1             

412 CISPLATINUM C79.2     

413 CISPLATINUM C79.3        

414 CISPLATINUM C79.4          

415 CISPLATINUM C79.5        

416 CISPLATINUM C79.6     

417 CISPLATINUM C79.7     

418 CISPLATINUM C79.8       

419 CISPLATINUM C80        

420 CISPLATINUM C81  CHOROBA HODGKINA 

421 CISPLATINUM C81.0   

422 CISPLATINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

423 CISPLATINUM C81.2  

424 CISPLATINUM C81.3   

425 CISPLATINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

426 CISPLATINUM C81.9    

427 CISPLATINUM C82      

428 CISPLATINUM C82.0          

429 CISPLATINUM C82.1             

430 CISPLATINUM C82.2   

431 CISPLATINUM C82.7 I     

432 CISPLATINUM C82.9    

433 CISPLATINUM C83     

434 CISPLATINUM C83.0     

435 CISPLATINUM C83.1         

436 CISPLATINUM C83.2        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

437 CISPLATINUM C83.3   

438 CISPLATINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

439 CISPLATINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

440 CISPLATINUM C83.6   

441 CISPLATINUM C83.7    

442 CISPLATINUM C83.8      

443 CISPLATINUM C83.9     

444 CISPLATINUM C84         

445 CISPLATINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

446 CISPLATINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

447 CISPLATINUM C84.2    

448 CISPLATINUM C84.3   

449 CISPLATINUM C84.4 OBWODOWY C    

450 CISPLATINUM C84.5      

451 CISPLATINUM C85        

452 CISPLATINUM C85.0   

453 CISPLATINUM C85.1      

454 CISPLATINUM C85.7      

455 CISPLATINUM C85.9    

456 CISPLATINUM C88     

457 CISPLATINUM C88.0   

458 CISPLATINUM C88.1     

459 CISPLATINUM C88.2     

460 CISPLATINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

461 CISPLATINUM C88.7     

462 CISPLATINUM C88.9     

463 CISPLATINUM C90          

464 CISPLATINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

465 CISPLATINUM C90.1   

466 CISPLATINUM C90.2 POZASZP   

467 CISPLATINUM C91    

468 CISPLATINUM C91.0    

469 CISPLATINUM C91.1    

470 CISPLATINUM C91.2    

471 CISPLATINUM C91.3 B  

472 CISPLATINUM C91.4   -CELL) 

473 CISPLATINUM C91.5      

474 CISPLATINUM C91.7    

475 CISPLATINUM C91.9    

476 CISPLATINUM C92    

477 CISPLATINUM C92.0    

478 CISPLATINUM C92.1    

479 CISPLATINUM C92.2    

480 CISPLATINUM C92.3   

481 CISPLATINUM C92.4 OSTR   

482 CISPLATINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

483 CISPLATINUM C92.7    

484 CISPLATINUM C92.9    

485 CISPLATINUM C93    

486 CISPLATINUM C93.0 O   

487 CISPLATINUM C93.1    

488 CISPLATINUM C93.2    

489 CISPLATINUM C93.7    

490 CISPLATINUM C93.9    

491 CISPLATINUM C94      

492 CISPLATINUM C94.0        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

493 CISPLATINUM C94.1   

494 CISPLATINUM C94.2    

495 CISPLATINUM C94.3     

496 CISPLATINUM C94.4    

497 CISPLATINUM C94.5    

498 CISPLATINUM C94.7    

499 CISPLATINUM C95       

500 CISPLATINUM C95.0        

501 CISPLATINUM C95.1       

502 CISPLATINUM C95.2       

503 CISPLATINUM C95.7       

504 CISPLATINUM C95.9   

505 CISPLATINUM C96           
POKREWNYCH 

506 CISPLATINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

507 CISPLATINUM C96.1   

508 CISPLATINUM C96.2      

509 CISPLATINUM C96.3    

510 CISPLATINUM C96.7         
POKREWNYCH 

511 CISPLATINUM C96.9         

512 CISPLATINUM C97         

513 CISPLATINUM D00.2  

514 CISPLATINUM D01  RAK IN SITU INNYC      

515 CISPLATINUM D01.0  

516 CISPLATINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

517 CISPLATINUM D01.2 ODBYTNICA 

518 CISPLATINUM D01.3     

519 CISPLATINUM D01.4     JELITA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

520 CISPLATINUM D01.5       

521 CISPLATINUM D01.7     

522 CISPLATINUM D01.9    

523 CISPLATINUM D03  CZERNIAK IN SITU 

524 CISPLATINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

525 CISPLATINUM D03.1         

526 CISPLATINUM D03.2         

527 CISPLATINUM D03.3         

528 CISPLATINUM D03.4         

529 CISPLATINUM D03.5     

530 CISPLATINUM D03.6         

531 CISPLATINUM D03.7         

532 CISPLATINUM D03.8      

533 CISPLATINUM D03.9     

534 CISPLATINUM D06  RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

535 CISPLATINUM D06.0     

536 CISPLATINUM D06.1    ACICY 

537 CISPLATINUM D06.7     

538 CISPLATINUM D06.9    

539 CISPLATINUM D07          

540 CISPLATINUM D07.0   

541 CISPLATINUM D07.1 SROM 

542 CISPLATINUM D07.2 POCHWA 

543 CISPLATINUM D07.3       

544 CISPLATINUM D07.4  

545 CISPLATINUM D07.5   

546 CISPLATINUM D07.6       

547 CISPLATINUM D09  RAK       

548 CISPLATINUM D09.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

549 CISPLATINUM D09.1       

550 CISPLATINUM D09.2 OKO 

551 CISPLATINUM D09.3       

552 CISPLATINUM D09.7       

553 CISPLATINUM D09.9     

554 CISPLATINUM D10        

555 CISPLATINUM D10.0 WARGA 

556 CISPLATINUM D10.1  

557 CISPLATINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

558 CISPLATINUM D10.3       

559 CISPLATINUM D10.4  

560 CISPLATINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

561 CISPLATINUM D10.6    

562 CISPLATINUM D10.7    

563 CISPLATINUM D10.9   

564 CISPLATINUM D11       

565 CISPLATINUM D11.0   

566 CISPLATINUM D11.7     

567 CISPLATINUM D11.9     

568 CISPLATINUM D12         

569 CISPLATINUM D12.0   

570 CISPLATINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

571 CISPLATINUM D12.2   

572 CISPLATINUM D12.3  CZNA 

573 CISPLATINUM D12.4   

574 CISPLATINUM D12.5   

575 CISPLATINUM D12.6   

576 CISPLATINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

577 CISPLATINUM D12.8 ODBYTNICA 

578 CISPLATINUM D12.9    ODBYTU 

579 CISPLATINUM D13           

580 CISPLATINUM D13.0  

581 CISPLATINUM D13.1  

582 CISPLATINUM D13.2 DWUNASTNICA 

583 CISPLATINUM D13.3     JELITA CIENKIEGO 

584 CISPLATINUM D13.4  

585 CISPLATINUM D13.5    

586 CISPLATINUM D13.6 TRZUSTKA 

587 CISPLATINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

588 CISPLATINUM D13.9     

589 CISPLATINUM D14         

590 CISPLATINUM D14.0        

591 CISPLATINUM D14.1  

592 CISPLATINUM D14.2 TCHAWICA 

593 CISPLATINUM D14.3    

594 CISPLATINUM D14.4    

595 CISPLATINUM D15          

596 CISPLATINUM D15.0 GRASICA 

597 CISPLATINUM D15.1 SERCE 

598 CISPLATINUM D15.2  

599 CISPLATINUM D15.7 INNE     

600 CISPLATINUM D15.9     

601 CISPLATINUM D16        

602 CISPLATINUM D16.0       

603 CISPLATINUM D16.1 K    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

604 CISPLATINUM D16.2     

605 CISPLATINUM D16.3     

606 CISPLATINUM D16.4     

607 CISPLATINUM D16.5  

608 CISPLATINUM D16.6  

609 CISPLATINUM D16.7     

610 CISPLATINUM D16.8       

611 CISPLATINUM D16.9      

612 CISPLATINUM D20         WEJ 

613 CISPLATINUM D20.0   

614 CISPLATINUM D20.1 OTRZEWNA 

615 CISPLATINUM D21           

616 CISPLATINUM D21.0           

617 CISPLATINUM D21.1            

618 CISPLATINUM D21.2            

619 CISPLATINUM D21.3        WEJ 

620 CISPLATINUM D21.4        

621 CISPLATINUM D21.5        

622 CISPLATINUM D21.6          

623 CISPLATINUM D21.9        

624 CISPLATINUM D27     

625 CISPLATINUM D28          

626 CISPLATINUM D28.0 SROM 

627 CISPLATINUM D28.1 POCHWA 

628 CISPLATINUM D28.2    

629 CISPLATINUM D28.7      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

630 CISPLATINUM D28.9     

631 CISPLATINUM D29       

632 CISPLATINUM D29.0  

633 CISPLATINUM D29.1   

634 CISPLATINUM D29.2  

635 CISPLATINUM D29.3  

636 CISPLATINUM D29.4 MOSZNA 

637 CISPLATINUM D29.7     

638 CISPLATINUM D29.9     

639 CISPLATINUM D30      

640 CISPLATINUM D30.0 NERKA 

641 CISPLATINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

642 CISPLATINUM D30.2  

643 CISPLATINUM D30.3   

644 CISPLATINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

645 CISPLATINUM D30.7   MOCZOWE 

646 CISPLATINUM D30.9    

647 CISPLATINUM D31     

648 CISPLATINUM D31.0  

649 CISPLATINUM D31.1  

650 CISPLATINUM D31.2  

651 CISPLATINUM D31.3  

652 CISPLATINUM D31.4   

653 CISPLATINUM D31.5     

654 CISPLATINUM D31.6   

655 CISPLATINUM D31.9   

656 CISPLATINUM D32      

657 CISPLATINUM D32.0   

658 CISPLATINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

659 CISPLATINUM D32.9   

660 CISPLATINUM D33            

661 CISPLATINUM D33.0   

662 CISPLATINUM D33.1   

663 CISPLATINUM D33.2   

664 CISPLATINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

665 CISPLATINUM D33.4   

666 CISPLATINUM D33.7       

667 CISPLATINUM D33.9     

668 CISPLATINUM D34     

669 CISPLATINUM D35.0 NADNERCZA 

670 CISPLATINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

671 CISPLATINUM D35.2 PRZYSADKA 

672 CISPLATINUM D35.3  - 

673 CISPLATINUM D35.4 SZYSZYNKA 

674 CISPLATINUM D35.5   

675 CISPLATINUM D35.6       

676 CISPLATINUM D35.7      

677 CISPLATINUM D35.8      

678 CISPLATINUM D35.9     

679 CISPLATINUM D36          

680 CISPLATINUM D36.0   

681 CISPLATINUM D36.1       

682 CISPLATINUM D36.7 INNE OKRE  

683 CISPLATINUM D36.9     

684 CISPLATINUM D37              

685 CISPLATINUM D37.0      

686 CISPLATINUM D37.1  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

687 CISPLATINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

688 CISPLATINUM D37.3   

689 CISPLATINUM D37.4  

690 CISPLATINUM D37.5 ODBYTNICA 

691 CISPLATINUM D37.6       

692 CISPLATINUM D37.7 I   

693 CISPLATINUM D37.9    

694 CISPLATINUM D38           
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

695 CISPLATINUM D38.0  

696 CISPLATINUM D38.1     

697 CISPLATINUM D38.2  

698 CISPLATINUM D38.3  

699 CISPLATINUM D38.4 GRASICA 

700 CISPLATINUM D38.5     

701 CISPLATINUM D38.6    

702 CISPLATINUM D39           

703 CISPLATINUM D39.0 MACICA 

704 CISPLATINUM D39.1 JAJNIK 

705 CISPLATINUM D39.2  

706 CISPLATINUM D39.7     

707 CISPLATINUM D39.9     

708 CISPLATINUM D40            

709 CISPLATINUM D40.0   

710 CISPLATINUM D40.1  

711 CISPLATINUM D40.7     

712 CISPLATINUM D40.9     

713 CISPLATINUM D41          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

714 CISPLATINUM D41.0 NERKA 

715 CISPLATINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

716 CISPLATINUM D41.2  

717 CISPLATINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

718 CISPLATINUM D41.4   

719 CISPLATINUM D41.7    

720 CISPLATINUM D41.9    

721 CISPLATINUM D42         

722 CISPLATINUM D42.0 OPON  

723 CISPLATINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

724 CISPLATINUM D42.9   

725 CISPLATINUM D43           

726 CISPLATINUM D43.0   

727 CISPLATINUM D43.1   

728 CISPLATINUM D43.2   

729 CISPLATINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

730 CISPLATINUM D43.4   

731 CISPLATINUM D43.7      

732 CISPLATINUM D43.9 CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOK 

733 CISPLATINUM D44           

734 CISPLATINUM D44.0 TARCZYCA 

735 CISPLATINUM D44.1 NADNERCZA 

736 CISPLATINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

737 CISPLATINUM D44.3 PRZYSADKA 

738 CISPLATINUM D44.4  - 

739 CISPLATINUM D44.5 SZYSZYNKA 

740 CISPLATINUM D44.6   

741 CISPLATINUM D44.7       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

742 CISPLATINUM D44.8      

743 CISPLATINUM D44.9     

744 CISPLATINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

745 CISPLATINUM D47.7          
  K POKREWNYCH 

746 CISPLATINUM D47.9        
      

747 CISPLATINUM D48            

748 CISPLATINUM D48.0     

749 CISPLATINUM D48.1       

750 CISPLATINUM D48.2       

751 CISPLATINUM D48.3   

752 CISPLATINUM D48.4 OTRZEWNA 

753 CISPLATINUM D48.5  

754 CISPLATINUM D48.6 SUTEK 

755 CISPLATINUM D48.7    

756 CISPLATINUM D48.9        

757 CISPLATINUM D76.0    SA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 

758 CISPLATINUM D76.1    

759 CISPLATINUM E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

760 CISPLATINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

761 CISPLATINUM E85.1       

762 CISPLATINUM E85.2        

763 CISPLATINUM E85.3    

764 CISPLATINUM E85.4 ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODK    

765 CISPLATINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

766 CISPLATINUM E85.9   

 

        



 C.12.  

CLADRIBINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CLADRIBINUM D76      -   

2 CLADRIBINUM D76.0          

3 CLADRIBINUM D76.1    

4 CLADRIBINUM D76.2      

5 CLADRIBINUM D76.3    

6 CLADRIBINUM C82      

7 CLADRIBINUM C82.0          

8 CLADRIBINUM C82.1             

9 CLADRIBINUM C82.2   

10 CLADRIBINUM C82.7      

11 CLADRIBINUM C82.9    

12 CLADRIBINUM C83     

13 CLADRIBINUM C83.0    ) 

14 CLADRIBINUM C83.1         

15 CLADRIBINUM C83.2        

16 CLADRIBINUM C83.3   

17 CLADRIBINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

18 CLADRIBINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

19 CLADRIBINUM C83.6   

20 CLADRIBINUM C83.7    

21 CLADRIBINUM C83.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22 CLADRIBINUM C83.9     

23 CLADRIBINUM C84         

24 CLADRIBINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

25 CLADRIBINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

26 CLADRIBINUM C84.2    

27 CLADRIBINUM C84.3   

28 CLADRIBINUM C84.4      

29 CLADRIBINUM C84.5      

30 CLADRIBINUM C85        

31 CLADRIBINUM C85.0   

32 CLADRIBINUM C85.1      

33 CLADRIBINUM C85.7      

34 CLADRIBINUM C85.9    

35 CLADRIBINUM C88     

36 CLADRIBINUM C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WAL 

37 CLADRIBINUM C88.1     

38 CLADRIBINUM C88.2     

39 CLADRIBINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

40 CLADRIBINUM C88.7     

41 CLADRIBINUM C88.9     

42 CLADRIBINUM C91    

43 CLADRIBINUM C91.0    

44 CLADRIBINUM C91.1    

45 CLADRIBINUM C91.2    

46 CLADRIBINUM C91.3   

47 CLADRIBINUM C91.4   -CELL) 

48 CLADRIBINUM C91.5      

49 CLADRIBINUM C91.7    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

50 CLADRIBINUM C91.9    

51 CLADRIBINUM C92    

52 CLADRIBINUM C92.0    

53 CLADRIBINUM C92.1    

54 CLADRIBINUM C92.2    

55 CLADRIBINUM C92.3   

56 CLADRIBINUM C92.4    

57 CLADRIBINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

58 CLADRIBINUM C92.7    

59 CLADRIBINUM C92.9    

60 CLADRIBINUM C93  CZKA MONOCYTOWA 

61 CLADRIBINUM C93.0    

62 CLADRIBINUM C93.1    

63 CLADRIBINUM C93.2    

64 CLADRIBINUM C93.7    

65 CLADRIBINUM C93.9    

66 CLADRIBINUM C94      

67 CLADRIBINUM C94.0        

68 CLADRIBINUM C94.1   

69 CLADRIBINUM C94.2   ASTYCZNA 

70 CLADRIBINUM C94.3     

71 CLADRIBINUM C94.4    

72 CLADRIBINUM C94.5    

73 CLADRIBINUM C94.7    

74 CLADRIBINUM C95     EGO RODZAJU 

75 CLADRIBINUM C95.0        

76 CLADRIBINUM C95.1       

77 CLADRIBINUM C95.2       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 CLADRIBINUM C95.7 I       

79 CLADRIBINUM C95.9   

80 CLADRIBINUM C96           
POKREWNYCH 

81 CLADRIBINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

82 CLADRIBINUM C96.1   

83 CLADRIBINUM C96.2      

84 CLADRIBINUM C96.3    

85 CLADRIBINUM C96.7         
POKREWNYCH 

86 CLADRIBINUM C96.9         

87 CLADRIBINUM C97         

88 CLADRIBINUM D46.2      

89 CLADRIBINUM D46.3         

90 CLADRIBINUM D76.0         

 

        



 C.13.  

CYKLOPHOSPHAMIDUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00     

2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0     

3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1     

4 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.2     

5 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.3     

6 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.4 POWIERZCHNIA WEWN   

7 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.5        

8 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.6   

9 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.8      

10 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.9 WARGA, NIEOKRE 

11 CYKLOPHOSPHAMIDUM C01      

12 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02         

13 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.0    

14 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.1   

15 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.2    

16 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.3        

17 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.4   

18 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.8      

19 CYKLOPHOSPHAMIDUM C02.9   

20 CYKLOPHOSPHAMIDUM C03     

21 CYKLOPHOSPHAMIDUM C03.0   

22 CYKLOPHOSPHAMIDUM C03.1   

23 CYKLOPHOSPHAMIDUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 CYKLOPHOSPHAMIDUM C04       

25 CYKLOPHOSPHAMIDUM C04.0      

26 CYKLOPHOSPHAMIDUM C04.1      

27 CYKLOPHOSPHAMIDUM C04.8        

28 CYKLOPHOSPHAMIDUM C04.9 DNO JAMY US  

29 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05     

30 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05.1   

32 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05.2  

33 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05.8 ZMIANA PRZEKRACZA     

34 CYKLOPHOSPHAMIDUM C05.9   

35 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06           

36 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06.0   

37 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06.2   

39 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06.8           

40 CYKLOPHOSPHAMIDUM C06.9    

41 CYKLOPHOSPHAMIDUM C07  NO    

42 CYKLOPHOSPHAMIDUM C08           

43 CYKLOPHOSPHAMIDUM C08.0   

44 CYKLOPHOSPHAMIDUM C08.1   

45 CYKLOPHOSPHAMIDUM C08.8        

46 CYKLOPHOSPHAMIDUM C08.9     

47 CYKLOPHOSPHAMIDUM C09     

48 CYKLOPHOSPHAMIDUM C09.0   

49 CYKLOPHOSPHAMIDUM C09.1 I PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO- - 

50 CYKLOPHOSPHAMIDUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
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51 CYKLOPHOSPHAMIDUM C09.9   

52 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10       YNX) 

53 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.0   

54 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.1    

55 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.2      

56 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.3      

57 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.8        

59 CYKLOPHOSPHAMIDUM C10.9     

60 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11        

61 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.0      

62 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.1      

63 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.2      

64 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.3      

65 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.8        

66 CYKLOPHOSPHAMIDUM C11.9     

67 CYKLOPHOSPHAMIDUM C12      

68 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13        

69 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13.0     

70 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13.1  -     - 

71 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13.2      

72 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13.8        

73 CYKLOPHOSPHAMIDUM C13.9     

74 CYKLOPHOSPHAMIDUM C14              
   

75 CYKLOPHOSPHAMIDUM C14.0     

76 CYKLOPHOSPHAMIDUM C14.2     

77 CYKLOPHOSPHAMIDUM C14.8          
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78 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16     

79 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.0 WPUST 

80 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.1   

81 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.2   

82 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.3   

83 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.4 WIERNIK 

84 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.5     

85 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.6     

86 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.8      

87 CYKLOPHOSPHAMIDUM C16.9   

88 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17      

89 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.0 DWUNASTNICA 

90 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.1 JELITO CZCZE 

91 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.2   

92 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.3   

93 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.8       

94 CYKLOPHOSPHAMIDUM C17.9    

95 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18      

96 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.0   

97 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.2   

99 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.3   

100 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.4   

101 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.5   

102 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.6   

103 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.7 ESICA 

104 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.8      

105 CYKLOPHOSPHAMIDUM C18.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 CYKLOPHOSPHAMIDUM C19     -ODBYTNICZEGO 

107 CYKLOPHOSPHAMIDUM C20  NOWO   

108 CYKLOPHOSPHAMIDUM C21        

109 CYKLOPHOSPHAMIDUM C21.0   

110 CYKLOPHOSPHAMIDUM C21.1   

111 CYKLOPHOSPHAMIDUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112 CYKLOPHOSPHAMIDUM C21.8         

113 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22        

114 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.0    

115 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.1     

116 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.2    

117 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.3    

118 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.4    

119 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.7     

120 CYKLOPHOSPHAMIDUM C22.9   

121 CYKLOPHOSPHAMIDUM C23      

122 CYKLOPHOSPHAMIDUM C24           

123 CYKLOPHOSPHAMIDUM C24.0    

124 CYKLOPHOSPHAMIDUM C24.1     

125 CYKLOPHOSPHAMIDUM C24.8       

126 CYKLOPHOSPHAMIDUM C24.9    

127 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25   LIWY TRZUSTKI 

128 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.0   

129 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.3   

132 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.4   I 
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.7    

134 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.8      

135 CYKLOPHOSPHAMIDUM C25.9   

136 CYKLOPHOSPHAMIDUM C26         

137 CYKLOPHOSPHAMIDUM C26.0     

138 CYKLOPHOSPHAMIDUM C26.1  

139 CYKLOPHOSPHAMIDUM C26.8       

140 CYKLOPHOSPHAMIDUM C26.9     

141 CYKLOPHOSPHAMIDUM C30         

142 CYKLOPHOSPHAMIDUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143 CYKLOPHOSPHAMIDUM C30.1   

144 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31      

145 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.0   

146 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.1   

147 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.2   

148 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.8      

150 CYKLOPHOSPHAMIDUM C31.9    

151 CYKLOPHOSPHAMIDUM C33     

152 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34       

153 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.0   

154 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.1        

155 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.2        

156 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.3        

157 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.8        

158 CYKLOPHOSPHAMIDUM C34.9     

159 CYKLOPHOSPHAMIDUM C37     

160 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

161 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.0 SERCE 

162 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.1   

163 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.2   

164 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.3    

165 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.4  

166 CYKLOPHOSPHAMIDUM C38.8       UCNEJ  

167 CYKLOPHOSPHAMIDUM C39          
   

168 CYKLOPHOSPHAMIDUM C39.0       

169 CYKLOPHOSPHAMIDUM C39.8 ZMIANY P         

170 CYKLOPHOSPHAMIDUM C39.9        

171 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40         

172 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.0       

173 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.1     

174 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.2     

175 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.3     

176 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.8          

177 CYKLOPHOSPHAMIDUM C40.9       

178 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41             UMIEJSCOWIENIU 

179 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.0     

180 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.1  

181 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.2   

182 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.3      

183 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.4       

184 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.8         

185 CYKLOPHOSPHAMIDUM C41.9      

186 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
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187 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.0    

188 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.1        

189 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.2        

190 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.3        

191 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.4         

192 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.5    

193 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.6        

194 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.7        

195 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.8         

196 CYKLOPHOSPHAMIDUM C43.9     

197 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44  IN    

198 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.0   

199 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.1       

200 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.2       

201 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.3       

202 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.4      

203 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.5   

204 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.6       

205 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.7     Z BIODREM 

206 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.8       

207 CYKLOPHOSPHAMIDUM C44.9     

208 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47          

209 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.0       

210 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.1        

211 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.2        

212 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

213 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 
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214 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

215 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.6     

216 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.8           

217 CYKLOPHOSPHAMIDUM C47.9         

218 CYKLOPHOSPHAMIDUM C48        

219 CYKLOPHOSPHAMIDUM C48.0 PRZE  

220 CYKLOPHOSPHAMIDUM C48.1    

221 CYKLOPHOSPHAMIDUM C48.2   

222 CYKLOPHOSPHAMIDUM C48.8         

223 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49  NOW        

224 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.0           

225 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.1           

226 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.2           

227 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.3        

228 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.4       

229 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.5       

230 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.6        

231 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.8          

232 CYKLOPHOSPHAMIDUM C49.9       

233 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50     

234 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

235 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.1    

236 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.2    

237 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.3     

238 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.4     

239 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.5     
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240 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.6    

241 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.8 ZM     

242 CYKLOPHOSPHAMIDUM C50.9   

243 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51     

244 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51.0    

245 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

246 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51.2  

247 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51.8      

248 CYKLOPHOSPHAMIDUM C51.9   

249 CYKLOPHOSPHAMIDUM C52     

250 CYKLOPHOSPHAMIDUM C53      

251 CYKLOPHOSPHAMIDUM C53.0     

252 CYKLOPHOSPHAMIDUM C53.1     

253 CYKLOPHOSPHAMIDUM C53.8       

254 CYKLOPHOSPHAMIDUM C53.9    

255 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54      

256 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.0   

257 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.1   

258 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.2   

259 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.3 DNO MACICY 

260 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.8 ZM      

261 CYKLOPHOSPHAMIDUM C54.9    

262 CYKLOPHOSPHAMIDUM C55       

263 CYKLOPHOSPHAMIDUM C56     

264 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57  N         

265 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.0   

266 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.1    

267 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.2    
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268 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.3 PRZYMACICZA 

269 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.4    

270 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.7       

271 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.8        

272 CYKLOPHOSPHAMIDUM C57.9     

273 CYKLOPHOSPHAMIDUM C58     

274 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60     

275 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60.0 NAPLETEK 

276 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60.1   

277 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60.2 TRZON PR 

278 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60.8      

279 CYKLOPHOSPHAMIDUM C60.9   

280 CYKLOPHOSPHAMIDUM C61      

281 CYKLOPHOSPHAMIDUM C62     

282 CYKLOPHOSPHAMIDUM C62.0   

283 CYKLOPHOSPHAMIDUM C62.1   

284 CYKLOPHOSPHAMIDUM C62.9   

285 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63           

286 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.0 RZE 

287 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.1   

288 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.2 MOSZNA 

289 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.7      

290 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.8        

291 CYKLOPHOSPHAMIDUM C63.9     

292 CYKLOPHOSPHAMIDUM C64         

293 CYKLOPHOSPHAMIDUM C65      

294 CYKLOPHOSPHAMIDUM C66    U 

295 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67      
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296 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.0    

297 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.1    

298 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.2     

299 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.3     

300 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.4     

301 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.5    

302 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.6   

303 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.7 MOCZOWNIK 

304 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.8       

305 CYKLOPHOSPHAMIDUM C67.9    

306 CYKLOPHOSPHAMIDUM C68         

307 CYKLOPHOSPHAMIDUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

308 CYKLOPHOSPHAMIDUM C68.1    

309 CYKLOPHOSPHAMIDUM C68.8       

310 CYKLOPHOSPHAMIDUM C68.9    

311 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69     

312 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.0  

313 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.1  

314 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.2  

315 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.3  

316 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.4   

317 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.5     

318 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.6  

319 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.8      

320 CYKLOPHOSPHAMIDUM C69.9   

321 CYKLOPHOSPHAMIDUM C70     

322 CYKLOPHOSPHAMIDUM C70.0   

323 CYKLOPHOSPHAMIDUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 
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324 CYKLOPHOSPHAMIDUM C70.9   

325 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71     

326 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.0      

327 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.1   

328 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.2  OWY 

329 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.3   

330 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.4   

331 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.5   

332 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.6  

333 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.7   

334 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.8 ZMIANA PRZEK    

335 CYKLOPHOSPHAMIDUM C71.9   

336 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72           
SYSTEMU NERWOWEGO 

337 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.0   

338 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.1   

339 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.2  

340 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.3 NERW WZROKOWY 

341 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

342 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.5      

343 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.8            

344 CYKLOPHOSPHAMIDUM C72.9     

345 CYKLOPHOSPHAMIDUM C73     

346 CYKLOPHOSPHAMIDUM C74     

347 CYKLOPHOSPHAMIDUM C74.0 KORA NADNERCZY 

348 CYKLOPHOSPHAMIDUM C74.1   

349 CYKLOPHOSPHAMIDUM C74.9   

350 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75         UR POKREWNYCH 
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351 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.0   

352 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.1   

353 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.2  - 

354 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.3 SZYSZYNKA 

355 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.4   

356 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.5       

357 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.8      

358 CYKLOPHOSPHAMIDUM C75.9     

359 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76        

360 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.0     

361 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

362 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.2 BRZUCH 

363 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.3 MIEDNICA 

364 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.4 KO  

365 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.5   

366 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.7    

367 CYKLOPHOSPHAMIDUM C76.8         

368 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77         

369 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.0       

370 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.1      

371 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.2     ZUSZNEJ 

372 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.3       

373 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.4       

374 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.5     

375 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.8     

376 CYKLOPHOSPHAMIDUM C77.9    

377 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78         
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378 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.0     

379 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.1     

380 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.2     

381 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.3         

382 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.4      

383 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.5        

384 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.6        

385 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.7     

386 CYKLOPHOSPHAMIDUM C78.8           

387 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79       

388 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.0        

389 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.1             

390 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.2     

391 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.3        

392 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.4          

393 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.5        

394 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.6     

395 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.7     

396 CYKLOPHOSPHAMIDUM C79.8       

397 CYKLOPHOSPHAMIDUM C80        

398 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81  CHOROBA HODGKINA 

399 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.0   

400 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

401 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.2  

402 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.3   

403 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 
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404 CYKLOPHOSPHAMIDUM C81.9    

405 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82      

406 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82.0          

407 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82.1             

408 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82.2   

409 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82.7      

410 CYKLOPHOSPHAMIDUM C82.9    

411 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83     

412 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.0     

413 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.1         

414 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.2        

415 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.3   

416 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

417 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

418 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.6   

419 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.7    

420 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.8      

421 CYKLOPHOSPHAMIDUM C83.9     

422 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84           

423 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

424 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

425 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.2    

426 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.3   

427 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.4      

428 CYKLOPHOSPHAMIDUM C84.5      

429 CYKLOPHOSPHAMIDUM C85        

430 CYKLOPHOSPHAMIDUM C85.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

431 CYKLOPHOSPHAMIDUM C85.1      

432 CYKLOPHOSPHAMIDUM C85.7      

433 CYKLOPHOSPHAMIDUM C85.9    

434 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88     

435 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.0   

436 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.1     

437 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.2     

438 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

439 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.7     

440 CYKLOPHOSPHAMIDUM C88.9     

441 CYKLOPHOSPHAMIDUM C90          

442 CYKLOPHOSPHAMIDUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

443 CYKLOPHOSPHAMIDUM C90.1   

444 CYKLOPHOSPHAMIDUM C90.2    

445 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91    

446 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.0    

447 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.1    

448 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.2    

449 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.3   

450 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.4   -CELL) 

451 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.5 BI     

452 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.7    

453 CYKLOPHOSPHAMIDUM C91.9    

454 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92    

455 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.0    

456 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.1    

457 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.2    

458 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.3   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

459 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.4    

460 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.5  ACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA 

461 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.7    

462 CYKLOPHOSPHAMIDUM C92.9    

463 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93    

464 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93.0    

465 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93.1    

466 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93.2    

467 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93.7    

468 CYKLOPHOSPHAMIDUM C93.9    

469 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94      

470 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.0        

471 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.1   

472 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.2    

473 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.3     

474 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.4    

475 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.5    

476 CYKLOPHOSPHAMIDUM C94.7    

477 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95       

478 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95.0        

479 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95.1       

480 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95.2     ONEGO RODZAJU 

481 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95.7        

482 CYKLOPHOSPHAMIDUM C95.9   

483 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96           
POKREWNYCH 

484 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

485 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.1   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

486 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.2      

487 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.3    

488 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.7         
POKREWNYCH 

489 CYKLOPHOSPHAMIDUM C96.9         

490 CYKLOPHOSPHAMIDUM C97        

491 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01            

492 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.0  

493 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.1  -ODBYTNICZE 

494 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.2 ODBYTNICA 

495 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.3     

496 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.4      

497 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.5       

498 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.7   Y TRAWIENNE 

499 CYKLOPHOSPHAMIDUM D01.9    

500 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03  CZERNIAK IN SITU 

501 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

502 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.1         

503 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.2         

504 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.3         

505 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.4         

506 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.5     

507 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.6         

508 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.7         

509 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIE 

510 CYKLOPHOSPHAMIDUM D03.9     

511 CYKLOPHOSPHAMIDUM D06  RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

512 CYKLOPHOSPHAMIDUM D06.0     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

513 CYKLOPHOSPHAMIDUM D06.1     

514 CYKLOPHOSPHAMIDUM D06.7     

515 CYKLOPHOSPHAMIDUM D06.9    

516 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07          

517 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.0   

518 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.1 SROM 

519 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.2 POCHWA 

520 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.3       

521 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.4  

522 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.5   

523 CYKLOPHOSPHAMIDUM D07.6      SKIE 

524 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09         

525 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.0   

526 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.1       

527 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.2 OKO 

528 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.3       

529 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.7       

530 CYKLOPHOSPHAMIDUM D09.9     

531 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10        

532 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.0 WARGA 

533 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.1  

534 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

535 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.3       

536 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.4  

537 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

538 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.6    

539 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.7    

540 CYKLOPHOSPHAMIDUM D10.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

541 CYKLOPHOSPHAMIDUM D11       

542 CYKLOPHOSPHAMIDUM D11.0   

543 CYKLOPHOSPHAMIDUM D11.7     

544 CYKLOPHOSPHAMIDUM D11.9     

545 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12         

546 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.0   

547 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

548 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.2   

549 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.3   

550 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.4   

551 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.5   

552 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.6   

553 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.7  -ODBYTNICZE 

554 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.8 ODBYTNICA 

555 CYKLOPHOSPHAMIDUM D12.9     

556 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13           

557 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.0  

558 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.1  

559 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.2 DWUNASTNICA 

560 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.3     LITA CIENKIEGO 

561 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.4  

562 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.5    

563 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.6 TRZUSTKA 

564 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

565 CYKLOPHOSPHAMIDUM D13.9     

566 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14         

567 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14.0        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

568 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14.1  

569 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14.2 TCHAWICA 

570 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14.3    

571 CYKLOPHOSPHAMIDUM D14.4    

572 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15          

573 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15.0 GRASICA 

574 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15.1 SERCE 

575 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15.2  

576 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15.7      

577 CYKLOPHOSPHAMIDUM D15.9     

578 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16        

579 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.0       

580 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.1     

581 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.2     

582 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.3    DOLNEJ 

583 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.4     

584 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.5  

585 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.6  

586 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.7     

587 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.8      A 

588 CYKLOPHOSPHAMIDUM D16.9      

589 CYKLOPHOSPHAMIDUM D18          

590 CYKLOPHOSPHAMIDUM D18.0     

591 CYKLOPHOSPHAMIDUM D18.1     

592 CYKLOPHOSPHAMIDUM D19     

593 CYKLOPHOSPHAMIDUM D19.0   

594 CYKLOPHOSPHAMIDUM D19.1   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

595 CYKLOPHOSPHAMIDUM D19.7    

596 CYKLOPHOSPHAMIDUM D19.9   

597 CYKLOPHOSPHAMIDUM D20           

598 CYKLOPHOSPHAMIDUM D20.0  WNOWA 

599 CYKLOPHOSPHAMIDUM D20.1 OTRZEWNA 

600 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21           

601 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.0           

602 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.1 TKA           

603 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.2            

604 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.3         

605 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.4        

606 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.5        

607 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.6          

608 CYKLOPHOSPHAMIDUM D21.9        

609 CYKLOPHOSPHAMIDUM D27     

610 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28          

611 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28.0 SROM 

612 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28.1 POCHWA 

613 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28.2    

614 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28.7      

615 CYKLOPHOSPHAMIDUM D28.9     

616 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29       

617 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.0  

618 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.1   

619 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.2  

620 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.3  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

621 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.4 MOSZNA 

622 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.7     

623 CYKLOPHOSPHAMIDUM D29.9     

624 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30      

625 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.0 NERKA 

626 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

627 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.2  

628 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.3   

629 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

630 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.7    

631 CYKLOPHOSPHAMIDUM D30.9    

632 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31     

633 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.0  

634 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.1  

635 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.2  

636 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.3  

637 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.4   

638 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.5     

639 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.6   

640 CYKLOPHOSPHAMIDUM D31.9   

641 CYKLOPHOSPHAMIDUM D32      

642 CYKLOPHOSPHAMIDUM D32.0   

643 CYKLOPHOSPHAMIDUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

644 CYKLOPHOSPHAMIDUM D32.9   

645 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33            

646 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.0   

647 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.1   

648 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

649 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

650 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.4   

651 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.7       

652 CYKLOPHOSPHAMIDUM D33.9 CENTRALNY SYSTEM NE  

653 CYKLOPHOSPHAMIDUM D34     

654 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35           

655 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.0 NADNERCZA 

656 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

657 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.2 PRZYSADKA 

658 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.3  - 

659 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.4 SZYSZYNKA 

660 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.5   

661 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.6       

662 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.7      

663 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.8      

664 CYKLOPHOSPHAMIDUM D35.9     

665 CYKLOPHOSPHAMIDUM D36          

666 CYKLOPHOSPHAMIDUM D36.0   

667 CYKLOPHOSPHAMIDUM D36.1       

668 CYKLOPHOSPHAMIDUM D36.7    

669 CYKLOPHOSPHAMIDUM D36.9     

670 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37              

671 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.0      

672 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.1  

673 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.2 JELITO CIENKIE 

674 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.3   

675 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.4  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

676 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.5 ODBYTNICA 

677 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.6       

678 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.7    

679 CYKLOPHOSPHAMIDUM D37.9    

680 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38           
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

681 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.0  

682 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.1     

683 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.2  

684 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.3  

685 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.4 GRASICA 

686 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.5    GO 

687 CYKLOPHOSPHAMIDUM D38.6    

688 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39           

689 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39.0 MACICA 

690 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39.1 JAJNIK 

691 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39.2  

692 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39.7     

693 CYKLOPHOSPHAMIDUM D39.9     

694 CYKLOPHOSPHAMIDUM D40            

695 CYKLOPHOSPHAMIDUM D40.0   

696 CYKLOPHOSPHAMIDUM D40.1  

697 CYKLOPHOSPHAMIDUM D40.7     

698 CYKLOPHOSPHAMIDUM D40.9     

699 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41         

700 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.0 NERKA 

701 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

702 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.2  

703 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

704 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.4   

705 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.7    

706 CYKLOPHOSPHAMIDUM D41.9    

707 CYKLOPHOSPHAMIDUM D42         

708 CYKLOPHOSPHAMIDUM D42.0   

709 CYKLOPHOSPHAMIDUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

710 CYKLOPHOSPHAMIDUM D42.9   

711 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43           

712 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.0   

713 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.1   

714 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.2   

715 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

716 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.4   

717 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.7      

718 CYKLOPHOSPHAMIDUM D43.9 CENTRALNY SYSTEM NERWO  

719 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44           

720 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.0 TARCZYCA 

721 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.1 NADNERCZA 

722 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

723 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.3 PRZYSADKA 

724 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.4  - 

725 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.5 SZYSZYNKA 

726 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.6   

727 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.7       

728 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

729 CYKLOPHOSPHAMIDUM D44.9     

730 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46       

731 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.0     

732 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.1     

733 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.2      

734 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.3         

735 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.4    

736 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.7    

737 CYKLOPHOSPHAMIDUM D46.9    

738 CYKLOPHOSPHAMIDUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

739 CYKLOPHOSPHAMIDUM D47.7          
    

740 CYKLOPHOSPHAMIDUM D47.9        
      

741 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48             

742 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.0     

743 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.1       

744 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.2       

745 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.3   

746 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.4 OTRZEWNA 

747 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.5  

748 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.6 SUTEK 

749 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.7    

750 CYKLOPHOSPHAMIDUM D48.9        

751 CYKLOPHOSPHAMIDUM D76.0         

752 CYKLOPHOSPHAMIDUM D76.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

753 CYKLOPHOSPHAMIDUM D76.2      

754 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

755 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

756 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.1       

757 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.2        

758 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.3    

759 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.4       

760 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

761 CYKLOPHOSPHAMIDUM E85.9   

 

        



 C.14.  

CYTARABINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CYTARABINUM C69     

2 CYTARABINUM C69.0  

3 CYTARABINUM C69.1  

4 CYTARABINUM C69.2  

5 CYTARABINUM C69.3  

6 CYTARABINUM C69.4   

7 CYTARABINUM C69.5     

8 CYTARABINUM C69.6  

9 CYTARABINUM C69.8      

10 CYTARABINUM C69.9  LONE 

11 CYTARABINUM C71     

12 CYTARABINUM C71.0      

13 CYTARABINUM C71.1   

14 CYTARABINUM C71.2   

15 CYTARABINUM C71.3   

16 CYTARABINUM C71.4   

17 CYTARABINUM C71.5   

18 CYTARABINUM C71.6  

19 CYTARABINUM C71.7   

20 CYTARABINUM C71.8      

21 CYTARABINUM C71.9   

22 CYTARABINUM C72           
SYSTEMU NERWOWEGO 

23 CYTARABINUM C72.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 CYTARABINUM C72.1   

25 CYTARABINUM C72.2  

26 CYTARABINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

27 CYTARABINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

28 CYTARABINUM C72.5      

29 CYTARABINUM C72.8            

30 CYTARABINUM C72.9     

31 CYTARABINUM C74     

32 CYTARABINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

33 CYTARABINUM C74.1   

34 CYTARABINUM C74.9   

35 CYTARABINUM C76        

36 CYTARABINUM C76.0   I SZYJA 

37 CYTARABINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

38 CYTARABINUM C76.2 BRZUCH 

39 CYTARABINUM C76.3 MIEDNICA 

40 CYTARABINUM C76.4   

41 CYTARABINUM C76.5   

42 CYTARABINUM C76.7    

43 CYTARABINUM C76.8         

44 CYTARABINUM C81  CHOROBA HODGKINA 

45 CYTARABINUM C81.0   

46 CYTARABINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

47 CYTARABINUM C81.2  

48 CYTARABINUM C81.3   

49 CYTARABINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

50 CYTARABINUM C81.9    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 CYTARABINUM C82      

52 CYTARABINUM C82.0         

53 CYTARABINUM C82.1             

54 CYTARABINUM C82.2   

55 CYTARABINUM C82.7      

56 CYTARABINUM C82.9    

57 CYTARABINUM C83     

58 CYTARABINUM C83.0     

59 CYTARABINUM C83.1         

60 CYTARABINUM C83.2        

61 CYTARABINUM C83.3   

62 CYTARABINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

63 CYTARABINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

64 CYTARABINUM C83.6   

65 CYTARABINUM C83.7    

66 CYTARABINUM C83.8      

67 CYTARABINUM C83.9     

68 CYTARABINUM C84         

69 CYTARABINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

70 CYTARABINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

71 CYTARABINUM C84.2    

72 CYTARABINUM C84.3   

73 CYTARABINUM C84.4      

74 CYTARABINUM C84.5    IAKI T 

75 CYTARABINUM C85        

76 CYTARABINUM C85.0   

77 CYTARABINUM C85.1      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 CYTARABINUM C85.7      

79 CYTARABINUM C85.9    

80 CYTARABINUM C88     

81 CYTARABINUM C88.0   

82 CYTARABINUM C88.1     

83 CYTARABINUM C88.2     

84 CYTARABINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

85 CYTARABINUM C88.7     

86 CYTARABINUM C88.9     

87 CYTARABINUM C90          

88 CYTARABINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

89 CYTARABINUM C90.1   

90 CYTARABINUM C90.2    

91 CYTARABINUM C91    

92 CYTARABINUM C91.0    

93 CYTARABINUM C91.1    

94 CYTARABINUM C91.2    

95 CYTARABINUM C91.3   

96 CYTARABINUM C91.4   (HAIRY-CELL) 

97 CYTARABINUM C91.5      

98 CYTARABINUM C91.7    

99 CYTARABINUM C91.9    

100 CYTARABINUM C92    

101 CYTARABINUM C92.0   PIKOWA 

102 CYTARABINUM C92.1      

103 CYTARABINUM C92.2    

104 CYTARABINUM C92.3   

105 CYTARABINUM C92.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 CYTARABINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

107 CYTARABINUM C92.7    

108 CYTARABINUM C92.9    

109 CYTARABINUM C93    

110 CYTARABINUM C93.0    

111 CYTARABINUM C93.1   OWA 

112 CYTARABINUM C93.2    

113 CYTARABINUM C93.7    

114 CYTARABINUM C93.9    

115 CYTARABINUM C94      

116 CYTARABINUM C94.0 OSTRA CZERWI     

117 CYTARABINUM C94.1   

118 CYTARABINUM C94.2    

119 CYTARABINUM C94.3     

120 CYTARABINUM C94.4   ONA 

121 CYTARABINUM C94.5    

122 CYTARABINUM C94.7    

123 CYTARABINUM C95       

124 CYTARABINUM C95.0        

125 CYTARABINUM C95.1       

126 CYTARABINUM C95.2       

127 CYTARABINUM C95.7        

128 CYTARABINUM C95.9   

129 CYTARABINUM C96           
POKREWNYCH 

130 CYTARABINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

131 CYTARABINUM C96.1   

132 CYTARABINUM C96.2     YCH 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 CYTARABINUM C96.3    

134 CYTARABINUM C96.7         
POKREWNYCH 

135 CYTARABINUM C96.9         

136 CYTARABINUM C97         

137 CYTARABINUM D46      

138 CYTARABINUM D46.0     

139 CYTARABINUM D46.1 OPORNA NIE   

140 CYTARABINUM D46.2      

141 CYTARABINUM D46.3         

142 CYTARABINUM D46.4    

143 CYTARABINUM D46.7    

144 CYTARABINUM D46.9    

145 CYTARABINUM D76.0         

146 CYTARABINUM D76.1    

147 CYTARABINUM E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

148 CYTARABINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

149 CYTARABINUM E85.1       

150 CYTARABINUM E85.2 SKROBIAWICA      

151 CYTARABINUM E85.3    

152 CYTARABINUM E85.4       

153 CYTARABINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

154 CYTARABINUM E85.9 AMYLOIDOZA, N 

 

        



 C.15.  

CYTARABINUM DEPOCYTE 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 CYTARABINUM DEPOCYTE C50     

2 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

3 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.1    

4 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.2    

5 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.3     

6 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.4    KA 

7 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.5     

8 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.6    

9 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.8      

10 CYTARABINUM DEPOCYTE C50.9   

11 CYTARABINUM DEPOCYTE C81  CHOROBA HODGKINA 

12 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.0   

13 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

14 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.2  

15 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.3   

16 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

17 CYTARABINUM DEPOCYTE C81.9  CHOROBA H  

18 CYTARABINUM DEPOCYTE C82      

19 CYTARABINUM DEPOCYTE C82.0          

20 CYTARABINUM DEPOCYTE C82.1            

21 CYTARABINUM DEPOCYTE C82.2   

22 CYTARABINUM DEPOCYTE C82.7      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23 CYTARABINUM DEPOCYTE C82.9    

24 CYTARABINUM DEPOCYTE C83     

25 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.0     

26 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.1         

27 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.2        

28 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.3   

29 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

30 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

31 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.6   

32 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.7    

33 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.8      

34 CYTARABINUM DEPOCYTE C83.9     

35 CYTARABINUM DEPOCYTE C84         

36 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

37 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

38 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.2     

39 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.3   

40 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.4      

41 CYTARABINUM DEPOCYTE C84.5      

42 CYTARABINUM DEPOCYTE C85        

43 CYTARABINUM DEPOCYTE C85.0   

44 CYTARABINUM DEPOCYTE C85.1      

45 CYTARABINUM DEPOCYTE C85.7      

46 CYTARABINUM DEPOCYTE C85.9    

47 CYTARABINUM DEPOCYTE C91   FATYCZNA 

48 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.0    

49 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.1    

50 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.2    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.3   

52 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.4   -CELL) 

53 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.5      

54 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.7    

55 CYTARABINUM DEPOCYTE C91.9   NA 

56 CYTARABINUM DEPOCYTE C92     

57 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.0    

58 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.1    

59 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.2    

60 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.3   

61 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.4    

62 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.5   -MONOCYTOWA 

63 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.7    

64 CYTARABINUM DEPOCYTE C92.9    

65 CYTARABINUM DEPOCYTE C96.3     

 

        



 C.16.  

DACARBAZINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 DACARBAZINUM C00     

2 DACARBAZINUM C00.0     

3 DACARBAZINUM C00.1     

4 DACARBAZINUM C00.2     

5 DACARBAZINUM C00.3     

6 DACARBAZINUM C00.4     

7 DACARBAZINUM C00.5        

8 DACARBAZINUM C00.6   

9 DACARBAZINUM C00.8      

10 DACARBAZINUM C00.9   

11 DACARBAZINUM C01     ZYKA 

12 DACARBAZINUM C02         

13 DACARBAZINUM C02.0    

14 DACARBAZINUM C02.1   

15 DACARBAZINUM C02.2    

16 DACARBAZINUM C02.3 PRZEDNIE DW      

17 DACARBAZINUM C02.4   

18 DACARBAZINUM C02.8      

19 DACARBAZINUM C02.9   

20 DACARBAZINUM C03     

21 DACARBAZINUM C03.0   

22 DACARBAZINUM C03.1   

23 DACARBAZINUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 DACARBAZINUM C04       

25 DACARBAZINUM C04.0      

26 DACARBAZINUM C04.1     USTNEJ 

27 DACARBAZINUM C04.8        

28 DACARBAZINUM C04.9     

29 DACARBAZINUM C05     

30 DACARBAZINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 DACARBAZINUM C05.1 PODNIEB  

32 DACARBAZINUM C05.2  

33 DACARBAZINUM C05.8       

34 DACARBAZINUM C05.9   

35 DACARBAZINUM C06           

36 DACARBAZINUM C06.0   

37 DACARBAZINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 DACARBAZINUM C06.2   

39 DACARBAZINUM C06.8           

40 DACARBAZINUM C06.9 JAM   

41 DACARBAZINUM C07      

42 DACARBAZINUM C08           

43 DACARBAZINUM C08.0   

44 DACARBAZINUM C08.1   

45 DACARBAZINUM C08.8        

46 DACARBAZINUM C08.9     

47 DACARBAZINUM C09     

48 DACARBAZINUM C09.0   

49 DACARBAZINUM C09.1   - - 

50 DACARBAZINUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 DACARBAZINUM C09.9   

52 DACARBAZINUM C10        

53 DACARBAZINUM C10.0   

54 DACARBAZINUM C10.1    

55 DACARBAZINUM C10.2      

56 DACARBAZINUM C10.3      

57 DACARBAZINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 DACARBAZINUM C10.8        

59 DACARBAZINUM C10.9     

60 DACARBAZINUM C11        

61 DACARBAZINUM C11.0      

62 DACARBAZINUM C11.1      

63 DACARBAZINUM C11.2      

64 DACARBAZINUM C11.3      

65 DACARBAZINUM C11.8        

66 DACARBAZINUM C11.9     

67 DACARBAZINUM C12      

68 DACARBAZINUM C13        

69 DACARBAZINUM C13.0    NIOWATEJ 

70 DACARBAZINUM C13.1  -     - 

71 DACARBAZINUM C13.2      

72 DACARBAZINUM C13.8        

73 DACARBAZINUM C13.9     

74 DACARBAZINUM C14              
   

75 DACARBAZINUM C14.0     

76 DACARBAZINUM C14.2     

77 DACARBAZINUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 DACARBAZINUM C16     

79 DACARBAZINUM C16.0 WPUST 

80 DACARBAZINUM C16.1   

81 DACARBAZINUM C16.2   

82 DACARBAZINUM C16.3   

83 DACARBAZINUM C16.4  

84 DACARBAZINUM C16.5     

85 DACARBAZINUM C16.6     

86 DACARBAZINUM C16.8 ZMIANA     

87 DACARBAZINUM C16.9   

88 DACARBAZINUM C17      

89 DACARBAZINUM C17.0 DWUNASTNICA 

90 DACARBAZINUM C17.1 JELITO CZCZE 

91 DACARBAZINUM C17.2   

92 DACARBAZINUM C17.3   

93 DACARBAZINUM C17.8       

94 DACARBAZINUM C17.9    

95 DACARBAZINUM C18      

96 DACARBAZINUM C18.0   

97 DACARBAZINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98 DACARBAZINUM C18.2   

99 DACARBAZINUM C18.3   

100 DACARBAZINUM C18.4   

101 DACARBAZINUM C18.5   

102 DACARBAZINUM C18.6   

103 DACARBAZINUM C18.7 ESICA 

104 DACARBAZINUM C18.8      

105 DACARBAZINUM C18.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 DACARBAZINUM C19     -ODBYTNICZEGO 

107 DACARBAZINUM C20     

108 DACARBAZINUM C21        

109 DACARBAZINUM C21.0   

110 DACARBAZINUM C21.1   

111 DACARBAZINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112 DACARBAZINUM C21.8       BYTU  

113 DACARBAZINUM C22        

114 DACARBAZINUM C22.0    

115 DACARBAZINUM C22.1    

116 DACARBAZINUM C22.2   HEPATOBLASTOMA) 

117 DACARBAZINUM C22.3    

118 DACARBAZINUM C22.4    

119 DACARBAZINUM C22.7     

120 DACARBAZINUM C22.9   

121 DACARBAZINUM C23      

122 DACARBAZINUM C24           

123 DACARBAZINUM C24.0    

124 DACARBAZINUM C24.1     

125 DACARBAZINUM C24.8 ZMIANA P     

126 DACARBAZINUM C24.9    

127 DACARBAZINUM C25     

128 DACARBAZINUM C25.0   

129 DACARBAZINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130 DACARBAZINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131 DACARBAZINUM C25.3   

132 DACARBAZINUM C25.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 DACARBAZINUM C25.7    

134 DACARBAZINUM C25.8      

135 DACARBAZINUM C25.9  ONA 

136 DACARBAZINUM C26          

137 DACARBAZINUM C26.0     

138 DACARBAZINUM C26.1  

139 DACARBAZINUM C26.8    W TRAWIENNYCH  

140 DACARBAZINUM C26.9     

141 DACARBAZINUM C30         

142 DACARBAZINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143 DACARBAZINUM C30.1   

144 DACARBAZINUM C31  N    

145 DACARBAZINUM C31.0   

146 DACARBAZINUM C31.1   

147 DACARBAZINUM C31.2   

148 DACARBAZINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149 DACARBAZINUM C31.8     ZYNOSOWYCH 

150 DACARBAZINUM C31.9    

151 DACARBAZINUM C37     

152 DACARBAZINUM C38        

153 DACARBAZINUM C38.0 SERCE 

154 DACARBAZINUM C38.1  EDNIE 

155 DACARBAZINUM C38.2   

156 DACARBAZINUM C38.3    

157 DACARBAZINUM C38.4  

158 DACARBAZINUM C38.8         

159 DACARBAZINUM C39          
   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

160 DACARBAZINUM C39.0       

161 DACARBAZINUM C39.8       ZA KLATKI PIERSIOWEJ  

162 DACARBAZINUM C39.9        

163 DACARBAZINUM C40         

164 DACARBAZINUM C40.0       

165 DACARBAZINUM C40.1     

166 DACARBAZINUM C40.2     

167 DACARBAZINUM C40.3     

168 DACARBAZINUM C40.8          

169 DACARBAZINUM C40.9       

170 DACARBAZINUM C41              

171 DACARBAZINUM C41.0     

172 DACARBAZINUM C41.1  

173 DACARBAZINUM C41.2   

174 DACARBAZINUM C41.3      

175 DACARBAZINUM C41.4       

176 DACARBAZINUM C41.8         

177 DACARBAZINUM C41.9      

178 DACARBAZINUM C43     

179 DACARBAZINUM C43.0    

180 DACARBAZINUM C43.1        

181 DACARBAZINUM C43.2        

182 DACARBAZINUM C43.3        

183 DACARBAZINUM C43.4         

184 DACARBAZINUM C43.5    

185 DACARBAZINUM C43.6        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

186 DACARBAZINUM C43.7        

187 DACARBAZINUM C43.8         

188 DACARBAZINUM C43.9 CZER    

189 DACARBAZINUM C44      

190 DACARBAZINUM C44.0   

191 DACARBAZINUM C44.1       

192 DACARBAZINUM C44.2       

193 DACARBAZINUM C44.3       

194 DACARBAZINUM C44.4      

195 DACARBAZINUM C44.5   

196 DACARBAZINUM C44.6       

197 DACARBAZINUM C44.7       

198 DACARBAZINUM C44.8       

199 DACARBAZINUM C44.9     

200 DACARBAZINUM C47         O 

201 DACARBAZINUM C47.0       

202 DACARBAZINUM C47.1        

203 DACARBAZINUM C47.2        

204 DACARBAZINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

205 DACARBAZINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

206 DACARBAZINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

207 DACARBAZINUM C47.6     

208 DACARBAZINUM C47.8           

209 DACARBAZINUM C47.9         

210 DACARBAZINUM C48        

211 DACARBAZINUM C48.0   

212 DACARBAZINUM C48.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

213 DACARBAZINUM C48.2   

214 DACARBAZINUM C48.8         

215 DACARBAZINUM C49          

216 DACARBAZINUM C49.0           

217 DACARBAZINUM C49.1           

218 DACARBAZINUM C49.2           

219 DACARBAZINUM C49.3        

220 DACARBAZINUM C49.4       

221 DACARBAZINUM C49.5       

222 DACARBAZINUM C49.6       NA 

223 DACARBAZINUM C49.8          

224 DACARBAZINUM C49.9       

225 DACARBAZINUM C51     

226 DACARBAZINUM C51.0    

227 DACARBAZINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

228 DACARBAZINUM C51.2  

229 DACARBAZINUM C51.8      

230 DACARBAZINUM C51.9   

231 DACARBAZINUM C52     

232 DACARBAZINUM C53  NOW    

233 DACARBAZINUM C53.1     

234 DACARBAZINUM C53.8       

235 DACARBAZINUM C53.9    

236 DACARBAZINUM C54     ICY 

237 DACARBAZINUM C54.0   

238 DACARBAZINUM C54.1   

239 DACARBAZINUM C54.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

240 DACARBAZINUM C54.3 DNO MACICY 

241 DACARBAZINUM C54.8       

242 DACARBAZINUM C54.9    

243 DACARBAZINUM C55       

244 DACARBAZINUM C56     

245 DACARBAZINUM C57           

246 DACARBAZINUM C57.0   

247 DACARBAZINUM C57.1    

248 DACARBAZINUM C57.2    

249 DACARBAZINUM C57.3 PRZYMACICZA 

250 DACARBAZINUM C57.4    

251 DACARBAZINUM C57.7       

252 DACARBAZINUM C57.8        

253 DACARBAZINUM C57.9     

254 DACARBAZINUM C61      

255 DACARBAZINUM C62     

256 DACARBAZINUM C62.0   

257 DACARBAZINUM C62.1   

258 DACARBAZINUM C62.9   

259 DACARBAZINUM C63           

260 DACARBAZINUM C63.0 NA 

261 DACARBAZINUM C63.1   

262 DACARBAZINUM C63.2 MOSZNA 

263 DACARBAZINUM C63.7      

264 DACARBAZINUM C63.8        

265 DACARBAZINUM C63.9     

266 DACARBAZINUM C64         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

267 DACARBAZINUM C65      

268 DACARBAZINUM C66     

269 DACARBAZINUM C67      

270 DACARBAZINUM C67.0    

271 DACARBAZINUM C67.1    

272 DACARBAZINUM C67.2     

273 DACARBAZINUM C67.3     

274 DACARBAZINUM C67.4     

275 DACARBAZINUM C67.5    

276 DACARBAZINUM C67.6   

277 DACARBAZINUM C67.7 MOCZOWNIK 

278 DACARBAZINUM C67.8       

279 DACARBAZINUM C67.9    

280 DACARBAZINUM C68         

281 DACARBAZINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

282 DACARBAZINUM C68.1    

283 DACARBAZINUM C68.8       

284 DACARBAZINUM C68.9    

285 DACARBAZINUM C69     

286 DACARBAZINUM C69.0  

287 DACARBAZINUM C69.1  

288 DACARBAZINUM C69.2  

289 DACARBAZINUM C69.3  

290 DACARBAZINUM C69.4   

291 DACARBAZINUM C69.5     

292 DACARBAZINUM C69.6  

293 DACARBAZINUM C69.8      

294 DACARBAZINUM C69.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

295 DACARBAZINUM C70   WY OPON 

296 DACARBAZINUM C70.0   

297 DACARBAZINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

298 DACARBAZINUM C70.9   

299 DACARBAZINUM C71     

300 DACARBAZINUM C71.0      

301 DACARBAZINUM C71.1   

302 DACARBAZINUM C71.2   

303 DACARBAZINUM C71.3   

304 DACARBAZINUM C71.4   

305 DACARBAZINUM C71.5   

306 DACARBAZINUM C71.6  

307 DACARBAZINUM C71.7   

308 DACARBAZINUM C71.8      

309 DACARBAZINUM C71.9   

310 DACARBAZINUM C72           
SYSTEMU NERWOWEGO 

311 DACARBAZINUM C72.0   

312 DACARBAZINUM C72.1   

313 DACARBAZINUM C72.2  

314 DACARBAZINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

315 DACARBAZINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

316 DACARBAZINUM C72.5      

317 DACARBAZINUM C72.8 ZMIANA PRZEKRA          

318 DACARBAZINUM C72.9     

319 DACARBAZINUM C73     

320 DACARBAZINUM C74     

321 DACARBAZINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

322 DACARBAZINUM C74.1   

323 DACARBAZINUM C74.9   

324 DACARBAZINUM C75            

325 DACARBAZINUM C75.0   

326 DACARBAZINUM C75.1   

327 DACARBAZINUM C75.2  - 

328 DACARBAZINUM C75.3 SZYSZYNKA 

329 DACARBAZINUM C75.4   

330 DACARBAZINUM C75.5       

331 DACARBAZINUM C75.8 ZA     

332 DACARBAZINUM C75.9     

333 DACARBAZINUM C76        

334 DACARBAZINUM C76.0     

335 DACARBAZINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

336 DACARBAZINUM C76.2 BRZUCH 

337 DACARBAZINUM C76.3 MIEDNICA 

338 DACARBAZINUM C76.4   

339 DACARBAZINUM C76.5   

340 DACARBAZINUM C76.7    

341 DACARBAZINUM C76.8         

342 DACARBAZINUM C77         

343 DACARBAZINUM C77.0       

344 DACARBAZINUM C77.1      

345 DACARBAZINUM C77.2      

346 DACARBAZINUM C77.3       

347 DACARBAZINUM C77.4       

348 DACARBAZINUM C77.5     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

349 DACARBAZINUM C77.8     

350 DACARBAZINUM C77.9    

351 DACARBAZINUM C78         

352 DACARBAZINUM C78.0     

353 DACARBAZINUM C78.1     

354 DACARBAZINUM C78.2     

355 DACARBAZINUM C78.3         

356 DACARBAZINUM C78.4      

357 DACARBAZINUM C78.5        

358 DACARBAZINUM C78.6        

359 DACARBAZINUM C78.7     

360 DACARBAZINUM C78.8           

361 DACARBAZINUM C79       

362 DACARBAZINUM C79.0        

363 DACARBAZINUM C79.1             

364 DACARBAZINUM C79.2     

365 DACARBAZINUM C79.3        

366 DACARBAZINUM C79.4          

367 DACARBAZINUM C79.5        

368 DACARBAZINUM C79.6     

369 DACARBAZINUM C79.7    ERCZY 

370 DACARBAZINUM C79.8       

371 DACARBAZINUM C80        

372 DACARBAZINUM C81  CHOROBA HODGKINA 

373 DACARBAZINUM C81.0   

374 DACARBAZINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

375 DACARBAZINUM C81.2  

376 DACARBAZINUM C81.3   

377 DACARBAZINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

378 DACARBAZINUM C81.9    

379 DACARBAZINUM C82  AK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 

380 DACARBAZINUM C82.0          

381 DACARBAZINUM C82.1             

382 DACARBAZINUM C82.2   

383 DACARBAZINUM C82.7      

384 DACARBAZINUM C82.9    

385 DACARBAZINUM C83     

386 DACARBAZINUM C83.0    LANY) 

387 DACARBAZINUM C83.1         

388 DACARBAZINUM C83.2         

389 DACARBAZINUM C83.3   

390 DACARBAZINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

391 DACARBAZINUM C83.5  LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

392 DACARBAZINUM C83.6   

393 DACARBAZINUM C83.7    

394 DACARBAZINUM C83.8       

395 DACARBAZINUM C83.9 ROZLANY    

396 DACARBAZINUM C84         

397 DACARBAZINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

398 DACARBAZINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

399 DACARBAZINUM C84.2      

400 DACARBAZINUM C84.3   

401 DACARBAZINUM C84.4      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

402 DACARBAZINUM C84.5      

403 DACARBAZINUM C85        

404 DACARBAZINUM C85.0  ZNY 

405 DACARBAZINUM C85.1      

406 DACARBAZINUM C85.7      

407 DACARBAZINUM C85.9     

408 DACARBAZINUM C88    E 

409 DACARBAZINUM C88.0   

410 DACARBAZINUM C88.1     

411 DACARBAZINUM C88.2     

412 DACARBAZINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

413 DACARBAZINUM C88.7     

414 DACARBAZINUM C88.9     

415 DACARBAZINUM C90          

416 DACARBAZINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

417 DACARBAZINUM C90.1   

418 DACARBAZINUM C90.2    

419 DACARBAZINUM C91    

420 DACARBAZINUM C91.0    

421 DACARBAZINUM C91.1   YTOWA 

422 DACARBAZINUM C91.2    

423 DACARBAZINUM C91.3   

424 DACARBAZINUM C91.4   -CELL) 

425 DACARBAZINUM C91.5      

426 DACARBAZINUM C91.7    

427 DACARBAZINUM C91.9    

428 DACARBAZINUM C92    

429 DACARBAZINUM C92.0    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

430 DACARBAZINUM C92.1    

431 DACARBAZINUM C92.2    

432 DACARBAZINUM C92.3   

433 DACARBAZINUM C92.4    

434 DACARBAZINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

435 DACARBAZINUM C92.7    

436 DACARBAZINUM C92.9 B   

437 DACARBAZINUM C93    

438 DACARBAZINUM C93.0    

439 DACARBAZINUM C93.1    

440 DACARBAZINUM C93.2    

441 DACARBAZINUM C93.7    

442 DACARBAZINUM C93.9    

443 DACARBAZINUM C94      

444 DACARBAZINUM C94.0        

445 DACARBAZINUM C94.1   

446 DACARBAZINUM C94.2    

447 DACARBAZINUM C94.3     

448 DACARBAZINUM C94.4    

449 DACARBAZINUM C94.5    

450 DACARBAZINUM C94.7    

451 DACARBAZINUM C95       

452 DACARBAZINUM C95.0        

453 DACARBAZINUM C95.1       

454 DACARBAZINUM C95.2       

455 DACARBAZINUM C95.7        

456 DACARBAZINUM C95.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

457 DACARBAZINUM C96           
POKREWNYCH 

458 DACARBAZINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

459 DACARBAZINUM C96.1   

460 DACARBAZINUM C96.2      

461 DACARBAZINUM C96.3   ARNY 

462 DACARBAZINUM C96.7         
POKREWNYCH 

463 DACARBAZINUM C96.9         

464 DACARBAZINUM C97  NOWOTWORY      

465 DACARBAZINUM D01            

466 DACARBAZINUM D01.0  

467 DACARBAZINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

468 DACARBAZINUM D01.2 ODBYTNICA 

469 DACARBAZINUM D01.3     

470 DACARBAZINUM D01.4      

471 DACARBAZINUM D01.5       

472 DACARBAZINUM D01.7     

473 DACARBAZINUM D01.9    

474 DACARBAZINUM D03  CZERNIAK IN SITU 

475 DACARBAZINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

476 DACARBAZINUM D03.1         

477 DACARBAZINUM D03.2         

478 DACARBAZINUM D03.3         

479 DACARBAZINUM D03.4         

480 DACARBAZINUM D03.5     

481 DACARBAZINUM D03.6 CZERNIAK IN SITU      

482 DACARBAZINUM D03.7         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

483 DACARBAZINUM D03.8      

484 DACARBAZINUM D03.9     

485 DACARBAZINUM D06  RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

486 DACARBAZINUM D06.0     

487 DACARBAZINUM D06.1     

488 DACARBAZINUM D06.7     

489 DACARBAZINUM D06.9    

490 DACARBAZINUM D07  RAK IN       

491 DACARBAZINUM D07.0   

492 DACARBAZINUM D07.1 SROM 

493 DACARBAZINUM D07.2 POCHWA 

494 DACARBAZINUM D07.3       

495 DACARBAZINUM D07.4  

496 DACARBAZINUM D07.5   

497 DACARBAZINUM D07.6       

498 DACARBAZINUM D09         

499 DACARBAZINUM D09.0   

500 DACARBAZINUM D09.1       

501 DACARBAZINUM D09.2 OKO 

502 DACARBAZINUM D09.3       

503 DACARBAZINUM D09.7       

504 DACARBAZINUM D09.9     

505 DACARBAZINUM D10        

506 DACARBAZINUM D10.0 WARGA 

507 DACARBAZINUM D10.1  

508 DACARBAZINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

509 DACARBAZINUM D10.3       

510 DACARBAZINUM D10.4  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

511 DACARBAZINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

512 DACARBAZINUM D10.6    

513 DACARBAZINUM D10.7    

514 DACARBAZINUM D10.9   

515 DACARBAZINUM D11      H 

516 DACARBAZINUM D11.0   

517 DACARBAZINUM D11.7     

518 DACARBAZINUM D11.9     

519 DACARBAZINUM D12         

520 DACARBAZINUM D12.0   

521 DACARBAZINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

522 DACARBAZINUM D12.2   

523 DACARBAZINUM D12.3   

524 DACARBAZINUM D12.4   

525 DACARBAZINUM D12.5   

526 DACARBAZINUM D12.6   

527 DACARBAZINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

528 DACARBAZINUM D12.8 ODBYTNICA 

529 DACARBAZINUM D12.9     

530 DACARBAZINUM D13        ADU TRAWIENNEGO 

531 DACARBAZINUM D13.0  

532 DACARBAZINUM D13.1  

533 DACARBAZINUM D13.2 DWUNASTNICA 

534 DACARBAZINUM D13.3       

535 DACARBAZINUM D13.4  

536 DACARBAZINUM D13.5    

537 DACARBAZINUM D13.6 TRZUSTKA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

538 DACARBAZINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

539 DACARBAZINUM D13.9     

540 DACARBAZINUM D14         

541 DACARBAZINUM D14.0        

542 DACARBAZINUM D14.1  

543 DACARBAZINUM D14.2 TCHAWICA 

544 DACARBAZINUM D14.3    

545 DACARBAZINUM D14.4    

546 DACARBAZINUM D15          

547 DACARBAZINUM D15.0 GRASICA 

548 DACARBAZINUM D15.1 SERCE 

549 DACARBAZINUM D15.2  

550 DACARBAZINUM D15.7      

551 DACARBAZINUM D15.9     

552 DACARBAZINUM D16        

553 DACARBAZINUM D16.0       

554 DACARBAZINUM D16.1     

555 DACARBAZINUM D16.2   ZYNY DOLNEJ 

556 DACARBAZINUM D16.3     

557 DACARBAZINUM D16.4     

558 DACARBAZINUM D16.5  

559 DACARBAZINUM D16.6  

560 DACARBAZINUM D16.7     

561 DACARBAZINUM D16.8       

562 DACARBAZINUM D16.9      

563 DACARBAZINUM D18          

564 DACARBAZINUM D18.0    UMIEJSCOWIENIA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

565 DACARBAZINUM D18.1     

566 DACARBAZINUM D19     

567 DACARBAZINUM D19.0   

568 DACARBAZINUM D19.1   

569 DACARBAZINUM D19.7    

570 DACARBAZINUM D19.9   

571 DACARBAZINUM D20           

572 DACARBAZINUM D20.0   

573 DACARBAZINUM D20.1 OTRZEWNA 

574 DACARBAZINUM D21           

575 DACARBAZINUM D21.0           

576 DACARBAZINUM D21.1            

577 DACARBAZINUM D21.2            

578 DACARBAZINUM D21.3         

579 DACARBAZINUM D21.4      KIE BRZUCHA 

580 DACARBAZINUM D21.5        

581 DACARBAZINUM D21.6          

582 DACARBAZINUM D21.9        

583 DACARBAZINUM D27     

584 DACARBAZINUM D28          

585 DACARBAZINUM D28.0 SROM 

586 DACARBAZINUM D28.1 POCHWA 

587 DACARBAZINUM D28.2    

588 DACARBAZINUM D28.7      

589 DACARBAZINUM D28.9     

590 DACARBAZINUM D29       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

591 DACARBAZINUM D29.0  

592 DACARBAZINUM D29.1   

593 DACARBAZINUM D29.2  

594 DACARBAZINUM D29.3  

595 DACARBAZINUM D29.4 MOSZNA 

596 DACARBAZINUM D29.7     

597 DACARBAZINUM D29.9     

598 DACARBAZINUM D30     H 

599 DACARBAZINUM D30.0 NERKA 

600 DACARBAZINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

601 DACARBAZINUM D30.2  

602 DACARBAZINUM D30.3   

603 DACARBAZINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

604 DACARBAZINUM D30.7    

605 DACARBAZINUM D30.9 N   

606 DACARBAZINUM D31     

607 DACARBAZINUM D31.0  

608 DACARBAZINUM D31.1  

609 DACARBAZINUM D31.2  

610 DACARBAZINUM D31.3  

611 DACARBAZINUM D31.4   

612 DACARBAZINUM D31.5     

613 DACARBAZINUM D31.6   

614 DACARBAZINUM D31.9   

615 DACARBAZINUM D32      

616 DACARBAZINUM D32.0   

617 DACARBAZINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

618 DACARBAZINUM D32.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

619 DACARBAZINUM D33            

620 DACARBAZINUM D33.0   

621 DACARBAZINUM D33.1   

622 DACARBAZINUM D33.2   

623 DACARBAZINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

624 DACARBAZINUM D33.4   

625 DACARBAZINUM D33.7       

626 DACARBAZINUM D33.9     

627 DACARBAZINUM D34     

628 DACARBAZINUM D35           

629 DACARBAZINUM D35.0 NADNERCZA 

630 DACARBAZINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

631 DACARBAZINUM D35.2 PRZYSADKA 

632 DACARBAZINUM D35.3  - 

633 DACARBAZINUM D35.4 SZYSZYNKA 

634 DACARBAZINUM D35.5   

635 DACARBAZINUM D35.6       

636 DACARBAZINUM D35.7      

637 DACARBAZINUM D35.8      

638 DACARBAZINUM D35.9     

639 DACARBAZINUM D36          

640 DACARBAZINUM D36.0  ONNE 

641 DACARBAZINUM D36.1       

642 DACARBAZINUM D36.7    

643 DACARBAZINUM D36.9     

644 DACARBAZINUM D37             

645 DACARBAZINUM D37.0      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

646 DACARBAZINUM D37.1  

647 DACARBAZINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

648 DACARBAZINUM D37.3   

649 DACARBAZINUM D37.4  

650 DACARBAZINUM D37.5 ODBYTNICA 

651 DACARBAZINUM D37.6       

652 DACARBAZINUM D37.7    

653 DACARBAZINUM D37.9    

654 DACARBAZINUM D38           
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

655 DACARBAZINUM D38.0  

656 DACARBAZINUM D38.1     

657 DACARBAZINUM D38.2  

658 DACARBAZINUM D38.3  

659 DACARBAZINUM D38.4 GRASICA 

660 DACARBAZINUM D38.5     

661 DACARBAZINUM D38.6    

662 DACARBAZINUM D39           

663 DACARBAZINUM D39.0 MACICA 

664 DACARBAZINUM D39.1 JAJNIK 

665 DACARBAZINUM D39.2  

666 DACARBAZINUM D39.7     

667 DACARBAZINUM D39.9     

668 DACARBAZINUM D40            

669 DACARBAZINUM D40.0   

670 DACARBAZINUM D40.1  

671 DACARBAZINUM D40.7     

672 DACARBAZINUM D40.9     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

673 DACARBAZINUM D41         

674 DACARBAZINUM D41.0 NERKA 

675 DACARBAZINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

676 DACARBAZINUM D41.2  

677 DACARBAZINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

678 DACARBAZINUM D41.4   

679 DACARBAZINUM D41.7    

680 DACARBAZINUM D41.9    

681 DACARBAZINUM D42         

682 DACARBAZINUM D42.0   

683 DACARBAZINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

684 DACARBAZINUM D42.9   

685 DACARBAZINUM D43           

686 DACARBAZINUM D43.0   

687 DACARBAZINUM D43.1   

688 DACARBAZINUM D43.2   

689 DACARBAZINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

690 DACARBAZINUM D43.4   

691 DACARBAZINUM D43.7      

692 DACARBAZINUM D43.9     

693 DACARBAZINUM D44           

694 DACARBAZINUM D44.0 TARCZYCA 

695 DACARBAZINUM D44.1 NADNERCZA 

696 DACARBAZINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

697 DACARBAZINUM D44.3 PRZYSADKA 

698 DACARBAZINUM D44.4  - 

699 DACARBAZINUM D44.5 SZYSZYNKA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

700 DACARBAZINUM D44.6   

701 DACARBAZINUM D44.7       

702 DACARBAZINUM D44.8      

703 DACARBAZINUM D44.9     

704 DACARBAZINUM D45  CZERWIENICA PRAWDZIWA 

705 DACARBAZINUM D46    

706 DACARBAZINUM D46.0     

707 DACARBAZINUM D46.1     

708 DACARBAZINUM D46.2      

709 DACARBAZINUM D46.3         

710 DACARBAZINUM D46.4    

711 DACARBAZINUM D46.7    

712 DACARBAZINUM D46.9    

713 DACARBAZINUM D47          
    

714 DACARBAZINUM D47.0           

715 DACARBAZINUM D47.1     

716 DACARBAZINUM D47.2 GAMMOPATIA MONOKLONALNA 

717 DACARBAZINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

718 DACARBAZINUM D47.7          
    

719 DACARBAZINUM D47.9        
      

720 DACARBAZINUM D48  NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNA      

721 DACARBAZINUM D48.0     

722 DACARBAZINUM D48.1       

723 DACARBAZINUM D48.2       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

724 DACARBAZINUM D48.3 P  

725 DACARBAZINUM D48.4 OTRZEWNA 

726 DACARBAZINUM D48.5  

727 DACARBAZINUM D48.6 SUTEK 

728 DACARBAZINUM D48.7    

729 DACARBAZINUM D48.9        

730 DACARBAZINUM D76.0         

731 DACARBAZINUM D76.1    

732 DACARBAZINUM E85  AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

733 DACARBAZINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

734 DACARBAZINUM E85.1       

735 DACARBAZINUM E85.2        

736 DACARBAZINUM E85.3    

737 DACARBAZINUM E85.4       

738 DACARBAZINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

739 DACARBAZINUM E85.9   

 

        



 C.19.  

DOCETAXELUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 DOCETAXELUM C00    

2 DOCETAXELUM C00.0     

3 DOCETAXELUM C00.1     

4 DOCETAXELUM C00.2     

5 DOCETAXELUM C00.3     

6 DOCETAXELUM C00.4     

7 DOCETAXELUM C00.5 PO       

8 DOCETAXELUM C00.6   

9 DOCETAXELUM C00.8      

10 DOCETAXELUM C00.9   

11 DOCETAXELUM C01     

12 DOCETAXELUM C02        

13 DOCETAXELUM C02.0    

14 DOCETAXELUM C02.1   

15 DOCETAXELUM C02.2    

16 DOCETAXELUM C02.3        

17 DOCETAXELUM C02.4   

18 DOCETAXELUM C02.8      

19 DOCETAXELUM C02.9   

20 DOCETAXELUM C03    

21 DOCETAXELUM C03.0   

22 DOCETAXELUM C03.1   

23 DOCETAXELUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 DOCETAXELUM C04      

25 DOCETAXELUM C04.0      

26 DOCETAXELUM C04.1      

27 DOCETAXELUM C04.8 ZMI       

28 DOCETAXELUM C04.9     

29 DOCETAXELUM C05    

30 DOCETAXELUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 DOCETAXELUM C05.1   

32 DOCETAXELUM C05.2 ZYCZEK 

33 DOCETAXELUM C05.8       

34 DOCETAXELUM C05.9   

35 DOCETAXELUM C06          

36 DOCETAXELUM C06.0   

37 DOCETAXELUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 DOCETAXELUM C06.2   

39 DOCETAXELUM C06.8           

40 DOCETAXELUM C06.9    

41 DOCETAXELUM C07 NOWOTW    

42 DOCETAXELUM C08          

43 DOCETAXELUM C08.0   

44 DOCETAXELUM C08.1   

45 DOCETAXELUM C08.8        

46 DOCETAXELUM C08.9     

47 DOCETAXELUM C09    

48 DOCETAXELUM C09.0   

49 DOCETAXELUM C09.1   - -G 

50 DOCETAXELUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 DOCETAXELUM C09.9   

52 DOCETAXELUM C10       

53 DOCETAXELUM C10.0   

54 DOCETAXELUM C10.1 PRZE   

55 DOCETAXELUM C10.2      

56 DOCETAXELUM C10.3      

57 DOCETAXELUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 DOCETAXELUM C10.8        

59 DOCETAXELUM C10.9     

60 DOCETAXELUM C11       

61 DOCETAXELUM C11.0      

62 DOCETAXELUM C11.1      

63 DOCETAXELUM C11.2      

64 DOCETAXELUM C11.3      

65 DOCETAXELUM C11.8        

66 DOCETAXELUM C11.9     

67 DOCETAXELUM C12     

68 DOCETAXELUM C13       

69 DOCETAXELUM C13.0     

70 DOCETAXELUM C13.1  -     - 

71 DOCETAXELUM C13.2      

72 DOCETAXELUM C13.8        

73 DOCETAXELUM C13.9     

74 DOCETAXELUM C14             
   

75 DOCETAXELUM C14.0     

76 DOCETAXELUM C14.2     

77 DOCETAXELUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 DOCETAXELUM C16    

79 DOCETAXELUM C16.0 WPUST 

80 DOCETAXELUM C16.1   

81 DOCETAXELUM C16.2   

82 DOCETAXELUM C16.3   

83 DOCETAXELUM C16.4  

84 DOCETAXELUM C16.5     

85 DOCETAXELUM C16.6     

86 DOCETAXELUM C16.8      

87 DOCETAXELUM C16.9   

88 DOCETAXELUM C40 NOWOTW       

89 DOCETAXELUM C40.0       

90 DOCETAXELUM C40.1     

91 DOCETAXELUM C40.2     

92 DOCETAXELUM C40.3    DOLNEJ 

93 DOCETAXELUM C40.8          

94 DOCETAXELUM C40.9       

95 DOCETAXELUM C48.0   

96 DOCETAXELUM C49.1           

97 DOCETAXELUM C49.2           

98 DOCETAXELUM C49.5       

99 DOCETAXELUM C50    

100 DOCETAXELUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

101 DOCETAXELUM C50.1    

102 DOCETAXELUM C50.2     

103 DOCETAXELUM C50.3     

104 DOCETAXELUM C50.4     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

105 DOCETAXELUM C50.5     

106 DOCETAXELUM C50.6    

107 DOCETAXELUM C50.8      

108 DOCETAXELUM C50.9   

109 DOCETAXELUM C56    

110 DOCETAXELUM C61     

 

        



 

 C.20.  
 
DOXORUBICINUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  DOXORUBICINUM C00    

2.  DOXORUBICINUM C00.0     

3.  DOXORUBICINUM C00.1     

4.  DOXORUBICINUM C00.2     

5.  DOXORUBICINUM C00.3     

6.  DOXORUBICINUM C00.4     

7.  DOXORUBICINUM C00.5        

8.  DOXORUBICINUM C00.6   

9.  DOXORUBICINUM C00.8      

10.  DOXORUBICINUM C00.9   

11.  DOXORUBICINUM C01    YKA 

12.  DOXORUBICINUM C02        

13.  DOXORUBICINUM C02.0    

14.  DOXORUBICINUM C02.1   

15.  DOXORUBICINUM C02.2    

16.  DOXORUBICINUM C02.3 PRZEDNIE DWIE TRZE     

17.  DOXORUBICINUM C02.4   

18.  DOXORUBICINUM C02.8      

19.  DOXORUBICINUM C02.9   

20.  DOXORUBICINUM C03    

21.  DOXORUBICINUM C03.0   

22.  DOXORUBICINUM C03.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  DOXORUBICINUM C03.9   

24.  DOXORUBICINUM C04      

25.  DOXORUBICINUM C04.0      

26.  DOXORUBICINUM C04.1      

27.  DOXORUBICINUM C04.8        

28.  DOXORUBICINUM C04.9     

29.  DOXORUBICINUM C05    

30.  DOXORUBICINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  DOXORUBICINUM C05.1   

32.  DOXORUBICINUM C05.2  

33.  DOXORUBICINUM C05.8       

34.  DOXORUBICINUM C05.9   

35.  DOXORUBICINUM C06          

36.  DOXORUBICINUM C06.0  POLICZKA 

37.  DOXORUBICINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  DOXORUBICINUM C06.2   

39.  DOXORUBICINUM C06.8           

40.  DOXORUBICINUM C06.9    

41.  DOXORUBICINUM C07     

42.  DOXORUBICINUM C08          

43.  DOXORUBICINUM C08.0   

44.  DOXORUBICINUM C08.1   

45.  DOXORUBICINUM C08.8 ZMIANA PRZE      

46.  DOXORUBICINUM C08.9     

47.  DOXORUBICINUM C09    

48.  DOXORUBICINUM C09.0   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49.  DOXORUBICINUM C09.1   - ODNIEBIENNO- 

50.  DOXORUBICINUM C09.8      

51.  DOXORUBICINUM C09.9   

52.  DOXORUBICINUM C10       

53.  DOXORUBICINUM C10.0   

54.  DOXORUBICINUM C10.1    

55.  DOXORUBICINUM C10.2      

56.  DOXORUBICINUM C10.3      

57.  DOXORUBICINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  DOXORUBICINUM C10.8        

59.  DOXORUBICINUM C10.9     

60.  DOXORUBICINUM C11       

61.  DOXORUBICINUM C11.0      

62.  DOXORUBICINUM C11.1      

63.  DOXORUBICINUM C11.2      

64.  DOXORUBICINUM C11.3      

65.  DOXORUBICINUM C11.8        

66.  DOXORUBICINUM C11.9     

67.  DOXORUBICINUM C12     

68.  DOXORUBICINUM C13       

69.  DOXORUBICINUM C13.0     

70.  DOXORUBICINUM C13.1  -     - 

71.  DOXORUBICINUM C13.2      

72.  DOXORUBICINUM C13.8        

73.  DOXORUBICINUM C13.9     

74.  DOXORUBICINUM C14             
   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

75.  DOXORUBICINUM C14.0     

76.  DOXORUBICINUM C14.2     

77.  DOXORUBICINUM C14.8 ZMIANA P        

78.  DOXORUBICINUM C15    

79.  DOXORUBICINUM C15.0    

80.  DOXORUBICINUM C15.1    

81.  DOXORUBICINUM C15.2    

82.  DOXORUBICINUM C15.3     

83.  DOXORUBICINUM C15.4     

84.  DOXORUBICINUM C15.5     

85.  DOXORUBICINUM C15.8      

86.  DOXORUBICINUM C15.9   

87.  DOXORUBICINUM C16    

88.  DOXORUBICINUM C16.0 WPUST 

89.  DOXORUBICINUM C16.1   

90.  DOXORUBICINUM C16.2   

91.  DOXORUBICINUM C16.3   

92.  DOXORUBICINUM C16.4  

93.  DOXORUBICINUM C16.5     

94.  DOXORUBICINUM C16.6     

95.  DOXORUBICINUM C16.8      

96.  DOXORUBICINUM C16.9   

97.  DOXORUBICINUM C17     

98.  DOXORUBICINUM C17.0 DWUNASTNICA 

99.  DOXORUBICINUM C17.1 JELITO CZCZE 

100.  DOXORUBICINUM C17.2   

101.  DOXORUBICINUM C17.3   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

102.  DOXORUBICINUM C17.8       

103.  DOXORUBICINUM C17.9    

104.  DOXORUBICINUM C18     

105.  DOXORUBICINUM C18.0   

106.  DOXORUBICINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

107.  DOXORUBICINUM C18.2   

108.  DOXORUBICINUM C18.3   

109.  DOXORUBICINUM C18.4   

110.  DOXORUBICINUM C18.5   

111.  DOXORUBICINUM C18.6   

112.  DOXORUBICINUM C18.7 ESICA 

113.  DOXORUBICINUM C18.8      

114.  DOXORUBICINUM C18.9   

115.  DOXORUBICINUM C19    O-ODBYTNICZEGO 

116.  DOXORUBICINUM C20    

117.  DOXORUBICINUM C21       

118.  DOXORUBICINUM C21.0   

119.  DOXORUBICINUM C21.1   

120.  DOXORUBICINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

121.  DOXORUBICINUM C21.8         

122.  DOXORUBICINUM C22       

123.  DOXORUBICINUM C22.0    

124.  DOXORUBICINUM C22.1   YCH 

125.  DOXORUBICINUM C22.2    

126.  DOXORUBICINUM C22.3    

127.  DOXORUBICINUM C22.4    

128.  DOXORUBICINUM C22.7     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

129.  DOXORUBICINUM C22.9   

130.  DOXORUBICINUM C23     

131.  DOXORUBICINUM C24          

132.  DOXORUBICINUM C24.0    

133.  DOXORUBICINUM C24.1     

134.  DOXORUBICINUM C24.8       

135.  DOXORUBICINUM C24.9    

136.  DOXORUBICINUM C25    

137.  DOXORUBICINUM C25.0   

138.  DOXORUBICINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

139.  DOXORUBICINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

140.  DOXORUBICINUM C25.3   

141.  DOXORUBICINUM C25.4    

142.  DOXORUBICINUM C25.7    

143.  DOXORUBICINUM C25.8      

144.  DOXORUBICINUM C25.9 TRZUSTKA, NIE 

145.  DOXORUBICINUM C26         

146.  DOXORUBICINUM C26.0     

147.  DOXORUBICINUM C26.1  

148.  DOXORUBICINUM C26.8     RAWIENNYCH  

149.  DOXORUBICINUM C26.9     

150.  DOXORUBICINUM C30        

151.  DOXORUBICINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

152.  DOXORUBICINUM C30.1   

153.  DOXORUBICINUM C31  Y ZATOK PRZYNOSOWYCH 

154.  DOXORUBICINUM C31.0   

155.  DOXORUBICINUM C31.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

156.  DOXORUBICINUM C31.2   

157.  DOXORUBICINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

158.  DOXORUBICINUM C31.8      

159.  DOXORUBICINUM C31.9    

160.  DOXORUBICINUM C34      

161.  DOXORUBICINUM C34.0   

162.  DOXORUBICINUM C34.1        

163.  DOXORUBICINUM C34.2        

164.  DOXORUBICINUM C34.3        

165.  DOXORUBICINUM C34.8        

166.  DOXORUBICINUM C34.9     

167.  DOXORUBICINUM C37    

168.  DOXORUBICINUM C38       

169.  DOXORUBICINUM C38.0 SERCE 

170.  DOXORUBICINUM C38.1   

171.  DOXORUBICINUM C38.2   

172.  DOXORUBICINUM C38.3    

173.  DOXORUBICINUM C38.4 NA 

174.  DOXORUBICINUM C38.8         

175.  DOXORUBICINUM C39         
   

176.  DOXORUBICINUM C39.0       

177.  DOXORUBICINUM C39.8        
PIERSIOWEJ  

178.  DOXORUBICINUM C39.9        

179.  DOXORUBICINUM C40        

180.  DOXORUBICINUM C40.0       

181.  DOXORUBICINUM C40.1     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

182.  DOXORUBICINUM C40.2     

183.  DOXORUBICINUM C40.3     

184.  DOXORUBICINUM C40.8          

185.  DOXORUBICINUM C40.9       

186.  DOXORUBICINUM C41           OWIENIU 

187.  DOXORUBICINUM C41.0     

188.  DOXORUBICINUM C41.1  

189.  DOXORUBICINUM C41.2   

190.  DOXORUBICINUM C41.3      

191.  DOXORUBICINUM C41.4       

192.  DOXORUBICINUM C41.8         

193.  DOXORUBICINUM C41.9      

194.  DOXORUBICINUM C43    

195.  DOXORUBICINUM C43.0    

196.  DOXORUBICINUM C43.1        

197.  DOXORUBICINUM C43.2        

198.  DOXORUBICINUM C43.3        

199.  DOXORUBICINUM C43.4        SZYI 

200.  DOXORUBICINUM C43.5    

201.  DOXORUBICINUM C43.6        

202.  DOXORUBICINUM C43.7        

203.  DOXORUBICINUM C43.8         

204.  DOXORUBICINUM C43.9     

205.  DOXORUBICINUM C45  

206.  DOXORUBICINUM C45.0   

207.  DOXORUBICINUM C45.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

208.  DOXORUBICINUM C45.2  RDZIA 

209.  DOXORUBICINUM C45.7    

210.  DOXORUBICINUM C45.9   

211.  DOXORUBICINUM C46    

212.  DOXORUBICINUM C46.0     

213.  DOXORUBICINUM C46.1      

214.  DOXORUBICINUM C46.2     

215.  DOXORUBICINUM C46.3      

216.  DOXORUBICINUM C46.7      

217.  DOXORUBICINUM C46.8      

218.  DOXORUBICINUM C46.9     

219.  DOXORUBICINUM C47         

220.  DOXORUBICINUM C47.0       

221.  DOXORUBICINUM C47.1        

222.  DOXORUBICINUM C47.2        

223.  DOXORUBICINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

224.  DOXORUBICINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

225.  DOXORUBICINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

226.  DOXORUBICINUM C47.6     

227.  DOXORUBICINUM C47.8        
NERWOWEGO  

228.  DOXORUBICINUM C47.9         

229.  DOXORUBICINUM C48    WNOWEJ I OTRZEWNEJ 

230.  DOXORUBICINUM C48.0   

231.  DOXORUBICINUM C48.1    

232.  DOXORUBICINUM C48.2   

233.  DOXORUBICINUM C48.8         

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

234.  DOXORUBICINUM C49         

235.  DOXORUBICINUM C49.0           

236.  DOXORUBICINUM C49.1           

237.  DOXORUBICINUM C49.2           

238.  DOXORUBICINUM C49.3        

239.  DOXORUBICINUM C49.4       

240.  DOXORUBICINUM C49.5      Y 

241.  DOXORUBICINUM C49.6        

242.  DOXORUBICINUM C49.8          

243.  DOXORUBICINUM C49.9       

244.  DOXORUBICINUM C50    

245.  DOXORUBICINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

246.  DOXORUBICINUM C50.1    

247.  DOXORUBICINUM C50.2    

248.  DOXORUBICINUM C50.3     

249.  DOXORUBICINUM C50.4     

250.  DOXORUBICINUM C50.5     

251.  DOXORUBICINUM C50.6    

252.  DOXORUBICINUM C50.8      

253.  DOXORUBICINUM C50.9   

254.  DOXORUBICINUM C51  IWY SROMU 

255.  DOXORUBICINUM C51.0    

256.  DOXORUBICINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

257.  DOXORUBICINUM C51.8      

258.  DOXORUBICINUM C51.9   

259.  DOXORUBICINUM C52    

260.  DOXORUBICINUM C53     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

261.  DOXORUBICINUM C53.0     

262.  DOXORUBICINUM C53.1     

263.  DOXORUBICINUM C53.8       

264.  DOXORUBICINUM C53.9   ONA 

265.  DOXORUBICINUM C54     

266.  DOXORUBICINUM C54.0   

267.  DOXORUBICINUM C54.1   

268.  DOXORUBICINUM C54.2   

269.  DOXORUBICINUM C54.3 DNO MACICY 

270.  DOXORUBICINUM C54.8   CE TRZONU MACICY  

271.  DOXORUBICINUM C54.9    

272.  DOXORUBICINUM C55      

273.  DOXORUBICINUM C56    

274.  DOXORUBICINUM C57         

275.  DOXORUBICINUM C57.0   

276.  DOXORUBICINUM C57.1    

277.  DOXORUBICINUM C57.2    

278.  DOXORUBICINUM C57.3 PRZYMACICZA 

279.  DOXORUBICINUM C57.4    

280.  DOXORUBICINUM C57.7 INNE O     

281.  DOXORUBICINUM C57.8        

282.  DOXORUBICINUM C57.9     

283.  DOXORUBICINUM C61     

284.  DOXORUBICINUM C62 NOWO   

285.  DOXORUBICINUM C62.0   

286.  DOXORUBICINUM C62.1   

287.  DOXORUBICINUM C62.9   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

288.  DOXORUBICINUM C63          

289.  DOXORUBICINUM C63.0 DRZE 

290.  DOXORUBICINUM C63.1   

291.  DOXORUBICINUM C63.2 MOSZNA 

292.  DOXORUBICINUM C63.7      

293.  DOXORUBICINUM C63.8        

294.  DOXORUBICINUM C63.9     

295.  DOXORUBICINUM C64        

296.  DOXORUBICINUM C65     

297.  DOXORUBICINUM C66    

298.  DOXORUBICINUM C67     

299.  DOXORUBICINUM C67.0    

300.  DOXORUBICINUM C67.1    

301.  DOXORUBICINUM C67.2     

302.  DOXORUBICINUM C67.3     

303.  DOXORUBICINUM C67.4    CZOWEGO 

304.  DOXORUBICINUM C67.5    

305.  DOXORUBICINUM C67.6   

306.  DOXORUBICINUM C67.7 MOCZOWNIK 

307.  DOXORUBICINUM C67.8       

308.  DOXORUBICINUM C67.9    

309.  DOXORUBICINUM C68        

310.  DOXORUBICINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

311.  DOXORUBICINUM C68.1    

312.  DOXORUBICINUM C68.8       

313.  DOXORUBICINUM C68.9    

314.  DOXORUBICINUM C69    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

315.  DOXORUBICINUM C69.0  

316.  DOXORUBICINUM C69.1  

317.  DOXORUBICINUM C69.2  

318.  DOXORUBICINUM C69.3  

319.  DOXORUBICINUM C69.4   

320.  DOXORUBICINUM C69.5     

321.  DOXORUBICINUM C69.6  

322.  DOXORUBICINUM C69.8      

323.  DOXORUBICINUM C69.9   

324.  DOXORUBICINUM C70    

325.  DOXORUBICINUM C70.0   

326.  DOXORUBICINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

327.  DOXORUBICINUM C70.9   

328.  DOXORUBICINUM C71    

329.  DOXORUBICINUM C71.0      

330.  DOXORUBICINUM C71.1   

331.  DOXORUBICINUM C71.2   

332.  DOXORUBICINUM C71.3   

333.  DOXORUBICINUM C71.4   

334.  DOXORUBICINUM C71.5   

335.  DOXORUBICINUM C71.6  

336.  DOXORUBICINUM C71.7   

337.  DOXORUBICINUM C71.8      

338.  DOXORUBICINUM C71.9   

339.  DOXORUBICINUM C72 N         
SYSTEMU NERWOWEGO 

340.  DOXORUBICINUM C72.0   

341.  DOXORUBICINUM C72.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

342.  DOXORUBICINUM C72.2  

343.  DOXORUBICINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

344.  DOXORUBICINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

345.  DOXORUBICINUM C72.5      

346.  DOXORUBICINUM C72.8            

347.  DOXORUBICINUM C72.9    LONE 

348.  DOXORUBICINUM C73    

349.  DOXORUBICINUM C74    

350.  DOXORUBICINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

351.  DOXORUBICINUM C74.1   

352.  DOXORUBICINUM C74.9   

353.  DOXORUBICINUM C75         

354.  DOXORUBICINUM C75.0   

355.  DOXORUBICINUM C75.1   

356.  DOXORUBICINUM C75.2  - 

357.  DOXORUBICINUM C75.3 SZYSZYNKA 

358.  DOXORUBICINUM C75.4 BEK SZYJNY 

359.  DOXORUBICINUM C75.5       

360.  DOXORUBICINUM C75.8      

361.  DOXORUBICINUM C75.9     

362.  DOXORUBICINUM C76       

363.  DOXORUBICINUM C76.0     

364.  DOXORUBICINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

365.  DOXORUBICINUM C76.2 BRZUCH 

366.  DOXORUBICINUM C76.3 MIEDNICA 

367.  DOXORUBICINUM C76.4   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

368.  DOXORUBICINUM C76.5  LNA 

369.  DOXORUBICINUM C76.7    

370.  DOXORUBICINUM C76.8         

371.  DOXORUBICINUM C77        

372.  DOXORUBICINUM C77.0       

373.  DOXORUBICINUM C77.1      

374.  DOXORUBICINUM C77.2      

375.  DOXORUBICINUM C77.3       

376.  DOXORUBICINUM C77.4       

377.  DOXORUBICINUM C77.5     

378.  DOXORUBICINUM C77.8     

379.  DOXORUBICINUM C77.9    

380.  DOXORUBICINUM C78      I TRAWIENNEGO 

381.  DOXORUBICINUM C78.0     

382.  DOXORUBICINUM C78.1     

383.  DOXORUBICINUM C78.2     

384.  DOXORUBICINUM C78.3         

385.  DOXORUBICINUM C78.4      

386.  DOXORUBICINUM C78.5        

387.  DOXORUBICINUM C78.6        

388.  DOXORUBICINUM C78.7     

389.  DOXORUBICINUM C78.8           

390.  DOXORUBICINUM C79      

391.  DOXORUBICINUM C79.0     I MIEDNICZKI NERKOWEJ 

392.  DOXORUBICINUM C79.1          
MOCZOWEGO 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

393.  DOXORUBICINUM C79.2     

394.  DOXORUBICINUM C79.3        

395.  DOXORUBICINUM C79.4          

396.  DOXORUBICINUM C79.5        

397.  DOXORUBICINUM C79.6     

398.  DOXORUBICINUM C79.7     

399.  DOXORUBICINUM C79.8       

400.  DOXORUBICINUM C80       

401.  DOXORUBICINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

402.  DOXORUBICINUM C81.0   

403.  DOXORUBICINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

404.  DOXORUBICINUM C81.2  

405.  DOXORUBICINUM C81.3    

406.  DOXORUBICINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

407.  DOXORUBICINUM C81.9    

408.  DOXORUBICINUM C82  IARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 

409.  DOXORUBICINUM C82.0          

410.  DOXORUBICINUM C82.1             

411.  DOXORUBICINUM C82.2 Y, GUZKOWY 

412.  DOXORUBICINUM C82.7      

413.  DOXORUBICINUM C82.9    

414.  DOXORUBICINUM C83    

415.  DOXORUBICINUM C83.0     

416.  DOXORUBICINUM C83.1         

417.  DOXORUBICINUM C83.2        

418.  DOXORUBICINUM C83.3   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

419.  DOXORUBICINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

420.  DOXORUBICINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

421.  DOXORUBICINUM C83.6   

422.  DOXORUBICINUM C83.7    

423.  DOXORUBICINUM C83.8      

424.  DOXORUBICINUM C83.9    Y 

425.  DOXORUBICINUM C84        

426.  DOXORUBICINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

427.  DOXORUBICINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

428.  DOXORUBICINUM C84.2    

429.  DOXORUBICINUM C84.3   

430.  DOXORUBICINUM C84.4      

431.  DOXORUBICINUM C84.5      

432.  DOXORUBICINUM C85       

433.  DOXORUBICINUM C85.0   

434.  DOXORUBICINUM C85.1     LONY 

435.  DOXORUBICINUM C85.7      

436.  DOXORUBICINUM C85.9    

437.  DOXORUBICINUM C88    

438.  DOXORUBICINUM C88.0   

439.  DOXORUBICINUM C88.1     

440.  DOXORUBICINUM C88.2     

441.  DOXORUBICINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

442.  DOXORUBICINUM C88.7     

443.  DOXORUBICINUM C88.9     

444.  DOXORUBICINUM C90         

445.  DOXORUBICINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

446.  DOXORUBICINUM C90.1   

447.  DOXORUBICINUM C90.2 POZASZPIKOWA   

448.  DOXORUBICINUM C91   

449.  DOXORUBICINUM C91.0    

450.  DOXORUBICINUM C91.1    

451.  DOXORUBICINUM C91.2    

452.  DOXORUBICINUM C91.3  LIMFOCYTARNA 

453.  DOXORUBICINUM C91.4   -CELL) 

454.  DOXORUBICINUM C91.5      

455.  DOXORUBICINUM C91.7    

456.  DOXORUBICINUM C91.9    

457.  DOXORUBICINUM C92   

458.  DOXORUBICINUM C92.0    

459.  DOXORUBICINUM C92.1    

460.  DOXORUBICINUM C92.2    

461.  DOXORUBICINUM C92.3   

462.  DOXORUBICINUM C92.4   OWA 

463.  DOXORUBICINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

464.  DOXORUBICINUM C92.7    

465.  DOXORUBICINUM C92.9    

466.  DOXORUBICINUM C96          I TKANEK 
POKREWNYCH 

467.  DOXORUBICINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

468.  DOXORUBICINUM C96.1   

469.  DOXORUBICINUM C96.2      

470.  DOXORUBICINUM C96.3    

471.  DOXORUBICINUM C96.7         
POKREWNYCH 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

472.  DOXORUBICINUM C96.9         

473.  DOXORUBICINUM C97       

474.  DOXORUBICINUM D01           

475.  DOXORUBICINUM D01.0  

476.  DOXORUBICINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

477.  DOXORUBICINUM D01.2 ODBYTNICA 

478.  DOXORUBICINUM D01.3     

479.  DOXORUBICINUM D01.4      

480.  DOXORUBICINUM D01.5       

481.  DOXORUBICINUM D01.7     

482.  DOXORUBICINUM D01.9    

483.  DOXORUBICINUM D03 CZERNIAK IN SITU 

484.  DOXORUBICINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

485.  DOXORUBICINUM D03.1         

486.  DOXORUBICINUM D03.2         

487.  DOXORUBICINUM D03.3         

488.  DOXORUBICINUM D03.4         

489.  DOXORUBICINUM D03.5     

490.  DOXORUBICINUM D03.6         

491.  DOXORUBICINUM D03.7         

492.  DOXORUBICINUM D03.8      

493.  DOXORUBICINUM D03.9     

494.  DOXORUBICINUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

495.  DOXORUBICINUM D06.0     

496.  DOXORUBICINUM D06.1 B    

497.  DOXORUBICINUM D06.7     

498.  DOXORUBICINUM D06.9    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

499.  DOXORUBICINUM D07         

500.  DOXORUBICINUM D07.0   

501.  DOXORUBICINUM D07.1 SROM 

502.  DOXORUBICINUM D07.2 POCHWA 

503.  DOXORUBICINUM D07.3       

504.  DOXORUBICINUM D07.4  

505.  DOXORUBICINUM D07.5   

506.  DOXORUBICINUM D07.6       

507.  DOXORUBICINUM D09        

508.  DOXORUBICINUM D09.0   

509.  DOXORUBICINUM D09.1       

510.  DOXORUBICINUM D09.2 OKO 

511.  DOXORUBICINUM D09.3      O 

512.  DOXORUBICINUM D09.7       

513.  DOXORUBICINUM D09.9     

514.  DOXORUBICINUM D10       

515.  DOXORUBICINUM D10.0 WARGA 

516.  DOXORUBICINUM D10.1  

517.  DOXORUBICINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

518.  DOXORUBICINUM D10.3       

519.  DOXORUBICINUM D10.4  

520.  DOXORUBICINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

521.  DOXORUBICINUM D10.6    

522.  DOXORUBICINUM D10.7    

523.  DOXORUBICINUM D10.9   

524.  DOXORUBICINUM D11      

525.  DOXORUBICINUM D11.0   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

526.  DOXORUBICINUM D11.7     

527.  DOXORUBICINUM D11.9     

528.  DOXORUBICINUM D12        

529.  DOXORUBICINUM D12.0   

530.  DOXORUBICINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

531.  DOXORUBICINUM D12.2   

532.  DOXORUBICINUM D12.3   

533.  DOXORUBICINUM D12.4   

534.  DOXORUBICINUM D12.5   

535.  DOXORUBICINUM D12.6   

536.  DOXORUBICINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

537.  DOXORUBICINUM D12.8 ODBYTNICA 

538.  DOXORUBICINUM D12.9     

539.  DOXORUBICINUM D13          

540.  DOXORUBICINUM D13.0  

541.  DOXORUBICINUM D13.1  

542.  DOXORUBICINUM D13.2 DWUNASTNICA 

543.  DOXORUBICINUM D13.3       

544.  DOXORUBICINUM D13.4  

545.  DOXORUBICINUM D13.5    

546.  DOXORUBICINUM D13.6 TRZUSTKA 

547.  DOXORUBICINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

548.  DOXORUBICINUM D13.9     

549.  DOXORUBICINUM D14        

550.  DOXORUBICINUM D14.0        

551.  DOXORUBICINUM D14.1  

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

552.  DOXORUBICINUM D14.2 TCHAWICA 

553.  DOXORUBICINUM D14.3    

554.  DOXORUBICINUM D14.4    

555.  DOXORUBICINUM D15         

556.  DOXORUBICINUM D15.0 GRASICA 

557.  DOXORUBICINUM D15.1 SERCE 

558.  DOXORUBICINUM D15.2  

559.  DOXORUBICINUM D15.7      

560.  DOXORUBICINUM D15.9     

561.  DOXORUBICINUM D16       

562.  DOXORUBICINUM D16.0       

563.  DOXORUBICINUM D16.1     

564.  DOXORUBICINUM D16.2 K    

565.  DOXORUBICINUM D16.3     

566.  DOXORUBICINUM D16.4     

567.  DOXORUBICINUM D16.5  

568.  DOXORUBICINUM D16.6  

569.  DOXORUBICINUM D16.7     

570.  DOXORUBICINUM D16.8 K      

571.  DOXORUBICINUM D16.9      

572.  DOXORUBICINUM D17      

573.  DOXORUBICINUM D17.0          

574.  DOXORUBICINUM D17.1       

575.  DOXORUBICINUM D17.2       

576.  DOXORUBICINUM D17.3           

577.  DOXORUBICINUM D17.4   KLATKI PIERSIOWEJ 

578.  DOXORUBICINUM D17.5     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

579.  DOXORUBICINUM D17.6    

580.  DOXORUBICINUM D17.7    

581.  DOXORUBICINUM D17.9   

582.  DOXORUBICINUM D20 NOWOTWORY NI       

583.  DOXORUBICINUM D20.0   

584.  DOXORUBICINUM D20.1 OTRZEWNA 

585.  DOXORUBICINUM D21          

586.  DOXORUBICINUM D21.0 TKANKA          

587.  DOXORUBICINUM D21.1            

588.  DOXORUBICINUM D21.2            

589.  DOXORUBICINUM D21.3         

590.  DOXORUBICINUM D21.4        

591.  DOXORUBICINUM D21.5        

592.  DOXORUBICINUM D21.6         

593.  DOXORUBICINUM D21.9        

594.  DOXORUBICINUM D27    

595.  DOXORUBICINUM D28         

596.  DOXORUBICINUM D28.0 SROM 

597.  DOXORUBICINUM D28.1 POCHWA 

598.  DOXORUBICINUM D28.2    

599.  DOXORUBICINUM D28.7      

600.  DOXORUBICINUM D28.9     

601.  DOXORUBICINUM D29     H 

602.  DOXORUBICINUM D29.0  

603.  DOXORUBICINUM D29.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

604.  DOXORUBICINUM D29.2  

605.  DOXORUBICINUM D29.3  

606.  DOXORUBICINUM D29.4 MOSZNA 

607.  DOXORUBICINUM D29.7     

608.  DOXORUBICINUM D29.9     

609.  DOXORUBICINUM D30     

610.  DOXORUBICINUM D30.0 NERKA 

611.  DOXORUBICINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

612.  DOXORUBICINUM D30.2  

613.  DOXORUBICINUM D30.3   

614.  DOXORUBICINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

615.  DOXORUBICINUM D30.7    

616.  DOXORUBICINUM D30.9    

617.  DOXORUBICINUM D31    

618.  DOXORUBICINUM D31.0  

619.  DOXORUBICINUM D31.1  

620.  DOXORUBICINUM D31.2  

621.  DOXORUBICINUM D31.3  

622.  DOXORUBICINUM D31.4   

623.  DOXORUBICINUM D31.5     

624.  DOXORUBICINUM D31.6   

625.  DOXORUBICINUM D31.9   

626.  DOXORUBICINUM D32     

627.  DOXORUBICINUM D32.0   

628.  DOXORUBICINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

629.  DOXORUBICINUM D32.9   

630.  DOXORUBICINUM D33           

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

631.  DOXORUBICINUM D33.0   

632.  DOXORUBICINUM D33.1   

633.  DOXORUBICINUM D33.2   

634.  DOXORUBICINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

635.  DOXORUBICINUM D33.4   

636.  DOXORUBICINUM D33.7       

637.  DOXORUBICINUM D33.9     

638.  DOXORUBICINUM D34    

639.  DOXORUBICINUM D35          

640.  DOXORUBICINUM D35.0 NADNERCZA 

641.  DOXORUBICINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

642.  DOXORUBICINUM D35.2 PRZYSADKA 

643.  DOXORUBICINUM D35.3  - 

644.  DOXORUBICINUM D35.4 SZYSZYNKA 

645.  DOXORUBICINUM D35.5   

646.  DOXORUBICINUM D35.6       

647.  DOXORUBICINUM D35.7      

648.  DOXORUBICINUM D35.8      

649.  DOXORUBICINUM D35.9     

650.  DOXORUBICINUM D36         

651.  DOXORUBICINUM D36.0   

652.  DOXORUBICINUM D36.1       

653.  DOXORUBICINUM D36.7    

654.  DOXORUBICINUM D36.9     

655.  DOXORUBICINUM D37            

656.  DOXORUBICINUM D37.0      

657.  DOXORUBICINUM D37.1  

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

658.  DOXORUBICINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

659.  DOXORUBICINUM D37.3   

660.  DOXORUBICINUM D37.4  

661.  DOXORUBICINUM D37.5 ODBYTNICA 

662.  DOXORUBICINUM D37.6       

663.  DOXORUBICINUM D37.7    

664.  DOXORUBICINUM D37.9    

665.  DOXORUBICINUM D38          
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

666.  DOXORUBICINUM D38.0  

667.  DOXORUBICINUM D38.1     

668.  DOXORUBICINUM D38.2  

669.  DOXORUBICINUM D38.3  

670.  DOXORUBICINUM D38.4 GRASICA 

671.  DOXORUBICINUM D38.5     

672.  DOXORUBICINUM D38.6    

673.  DOXORUBICINUM D39          

674.  DOXORUBICINUM D39.0 MACICA 

675.  DOXORUBICINUM D39.1 JAJNIK 

676.  DOXORUBICINUM D39.2  

677.  DOXORUBICINUM D39.7     

678.  DOXORUBICINUM D39.9     

679.  DOXORUBICINUM D40           

680.  DOXORUBICINUM D40.0   

681.  DOXORUBICINUM D40.1  

682.  DOXORUBICINUM D40.7     

683.  DOXORUBICINUM D40.9     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

684.  DOXORUBICINUM D41        

685.  DOXORUBICINUM D41.0 NERKA 

686.  DOXORUBICINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

687.  DOXORUBICINUM D41.2  

688.  DOXORUBICINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

689.  DOXORUBICINUM D41.4   

690.  DOXORUBICINUM D41.7    

691.  DOXORUBICINUM D41.9    

692.  DOXORUBICINUM D42      ZE OPON 

693.  DOXORUBICINUM D42.0   

694.  DOXORUBICINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

695.  DOXORUBICINUM D42.9   

696.  DOXORUBICINUM D43          

697.  DOXORUBICINUM D43.0  OTOWE 

698.  DOXORUBICINUM D43.1   

699.  DOXORUBICINUM D43.2   

700.  DOXORUBICINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

701.  DOXORUBICINUM D43.4   

702.  DOXORUBICINUM D43.7      

703.  DOXORUBICINUM D43.9 CENTRALN    

704.  DOXORUBICINUM D44        
 

705.  DOXORUBICINUM D44.0 TARCZYCA 

706.  DOXORUBICINUM D44.1 NADNERCZA 

707.  DOXORUBICINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

708.  DOXORUBICINUM D44.3 PRZYSADKA 

709.  DOXORUBICINUM D44.4  - 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

710.  DOXORUBICINUM D44.5 SZYSZYNKA 

711.  DOXORUBICINUM D44.6   

712.  DOXORUBICINUM D44.7       

713.  DOXORUBICINUM D44.8     EGO 

714.  DOXORUBICINUM D44.9     

715.  DOXORUBICINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

716.  DOXORUBICINUM D47.7         
 O I TKANEK POKREWNYCH 

717.  DOXORUBICINUM D47.9        
      

718.  DOXORUBICINUM D48          
 

719.  DOXORUBICINUM D48.0     

720.  DOXORUBICINUM D48.1       

721.  DOXORUBICINUM D48.2       

722.  DOXORUBICINUM D48.3   

723.  DOXORUBICINUM D48.4 OTRZEWNA 

724.  DOXORUBICINUM D48.5  

725.  DOXORUBICINUM D48.6 SUTEK 

726.  DOXORUBICINUM D48.7    

727.  DOXORUBICINUM D48.9        

728.  DOXORUBICINUM D76.0     IESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ 

729.  DOXORUBICINUM D76.1    

730.  DOXORUBICINUM D76.2      

731.  DOXORUBICINUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

732.  DOXORUBICINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

733.  DOXORUBICINUM E85.1       

734.  DOXORUBICINUM E85.2        

735.  DOXORUBICINUM E85.3   WE 

736.  DOXORUBICINUM E85.4       

737.  DOXORUBICINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

738.  DOXORUBICINUM E85.9   

 
 

        



 C.21.  
 
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM 
 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  
DOXORUBICINUM 

C50    
LIPOSOMANUM  

2.  
DOXORUBICINUM 

C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 
LIPOSOMANUM  

3.  
DOXORUBICINUM 

C50.1    
LIPOSOMANUM  

4.  
DOXORUBICINUM 

C50.2    
LIPOSOMANUM  

5.  
DOXORUBICINUM 

C50.3     
LIPOSOMANUM  

6.  
DOXORUBICINUM 

C50.4     
LIPOSOMANUM  

7.  
DOXORUBICINUM 

C50.5     
LIPOSOMANUM  

8.  
DOXORUBICINUM 

C50.6    
LIPOSOMANUM  

9.  
DOXORUBICINUM 

C50.8      
LIPOSOMANUM  

10.  
DOXORUBICINUM 

C50.9   
LIPOSOMANUM  

        



 C.22.  
 
DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM 
 
 
 

Lp     
DOTYCZY- DROGA PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 
DOXORUBICINUM 

C46    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

2 
DOXORUBICINUM 

C46.0     
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

3 
DOXORUBICINUM 

C46.1      
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

4 
DOXORUBICINUM 

C46.2     
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

5 
DOXORUBICINUM 

C46.3      
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

6 
DOXORUBICINUM 

C46.7      
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

7 
DOXORUBICINUM 

C46.8      
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

8 
DOXORUBICINUM 

C46.9     
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

9 
DOXORUBICINUM 

C50    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

10 
DOXORUBICINUM 

C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

11 
DOXORUBICINUM 

C50.1    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

12 DOXORUBICINUM C50.2     

        



Lp     
DOTYCZY- DROGA PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

13 
DOXORUBICINUM 

C50.3     
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

14 
DOXORUBICINUM 

C50.4   TRZNA SUTKA 
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

15 
DOXORUBICINUM 

C50.5     
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

16 
DOXORUBICINUM 

C50.6    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

17 
DOXORUBICINUM 

C50.8      
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

18 
DOXORUBICINUM 

C50.9   
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

19 
DOXORUBICINUM 

C56    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

20 
DOXORUBICINUM 

C90         
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

21 
DOXORUBICINUM 

C90.0 SZPICZAK MNOGI 
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

22 
DOXORUBICINUM 

C90.1   
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

23 
DOXORUBICINUM 

C90.2    
LIPOSOMANUM PEGYLATUM 

 

        



 C.23. 

EPIRUBICINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 EPIRUBICINUM C11       

2 EPIRUBICINUM C11.0      

3 EPIRUBICINUM C11.1      

4 EPIRUBICINUM C11.2      

5 EPIRUBICINUM C11.3      

6 EPIRUBICINUM C11.8        

7 EPIRUBICINUM C11.9     

8 EPIRUBICINUM C15    

9 EPIRUBICINUM C15.0    

10 EPIRUBICINUM C15.1    

11 EPIRUBICINUM C15.2   KU 

12 EPIRUBICINUM C15.3     

13 EPIRUBICINUM C15.4     

14 EPIRUBICINUM C15.5     

15 EPIRUBICINUM C15.8      

16 EPIRUBICINUM C15.9   

17 EPIRUBICINUM C16    

18 EPIRUBICINUM C16.0 WPUST 

19 EPIRUBICINUM C16.1   

20 EPIRUBICINUM C16.2   

21 EPIRUBICINUM C16.3   

22 EPIRUBICINUM C16.4  

23 EPIRUBICINUM C16.5     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 EPIRUBICINUM C16.6     

25 EPIRUBICINUM C16.8      

26 EPIRUBICINUM C16.9   

27 EPIRUBICINUM C34      

28 EPIRUBICINUM C34.0   

29 EPIRUBICINUM C34.1        

30 EPIRUBICINUM C34.2        

31 EPIRUBICINUM C34.3       DOLNE 

32 EPIRUBICINUM C34.8        

33 EPIRUBICINUM C34.9     

34 EPIRUBICINUM C40        

35 EPIRUBICINUM C40.0       

36 EPIRUBICINUM C40.1     

37 EPIRUBICINUM C40.2     

38 EPIRUBICINUM C40.3     

39 EPIRUBICINUM C40.8        YN  

40 EPIRUBICINUM C40.9       

41 EPIRUBICINUM C41             

42 EPIRUBICINUM C41.0     

43 EPIRUBICINUM C41.1  

44 EPIRUBICINUM C41.2   

45 EPIRUBICINUM C41.3      

46 EPIRUBICINUM C41.4       

47 EPIRUBICINUM C41.8         

48 EPIRUBICINUM C41.9      

49 EPIRUBICINUM C46    

50 EPIRUBICINUM C46.0     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 EPIRUBICINUM C46.1      

52 EPIRUBICINUM C46.2     

53 EPIRUBICINUM C46.3      

54 EPIRUBICINUM C46.7      

55 EPIRUBICINUM C46.8      

56 EPIRUBICINUM C46.9     

57 EPIRUBICINUM C47 NOWOT        

58 EPIRUBICINUM C47.0       

59 EPIRUBICINUM C47.1        

60 EPIRUBICINUM C47.2     IE Z BIODREM 

61 EPIRUBICINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

62 EPIRUBICINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

63 EPIRUBICINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

64 EPIRUBICINUM C47.6     

65 EPIRUBICINUM C47.8 ZMIANA PRZE         

66 EPIRUBICINUM C47.9         

67 EPIRUBICINUM C48       

68 EPIRUBICINUM C48.0 PRZ  

69 EPIRUBICINUM C48.1    

70 EPIRUBICINUM C48.2   

71 EPIRUBICINUM C48.8         

72 EPIRUBICINUM C49         

73 EPIRUBICINUM C49.0           

74 EPIRUBICINUM C49.1           

75 EPIRUBICINUM C49.2           

76 EPIRUBICINUM C49.3        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

77 EPIRUBICINUM C49.4       

78 EPIRUBICINUM C49.5       

79 EPIRUBICINUM C49.6        

80 EPIRUBICINUM C49.8          

81 EPIRUBICINUM C49.9       

82 EPIRUBICINUM C50    

83 EPIRUBICINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

84 EPIRUBICINUM C50.1    

85 EPIRUBICINUM C50.2    

86 EPIRUBICINUM C50.3     

87 EPIRUBICINUM C50.4     

88 EPIRUBICINUM C50.5     

89 EPIRUBICINUM C50.6    

90 EPIRUBICINUM C50.8      

91 EPIRUBICINUM C50.9   

92 EPIRUBICINUM C54     

93 EPIRUBICINUM C54.0   

94 EPIRUBICINUM C54.1   

95 EPIRUBICINUM C54.2   

96 EPIRUBICINUM C54.3 DNO MACICY 

97 EPIRUBICINUM C54.8       

98 EPIRUBICINUM C54.9 TRZON MACICY  

99 EPIRUBICINUM C55      

100 EPIRUBICINUM C56    

101 EPIRUBICINUM C57          

102 EPIRUBICINUM C57.0  LOPIA 

103 EPIRUBICINUM C57.1    

104 EPIRUBICINUM C57.2    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

105 EPIRUBICINUM C57.3 PRZYMACICZA 

106 EPIRUBICINUM C57.4    

107 EPIRUBICINUM C57.7      

108 EPIRUBICINUM C57.8        

109 EPIRUBICINUM C57.9     

110 EPIRUBICINUM C80       

111 EPIRUBICINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

112 EPIRUBICINUM C81.0   

113 EPIRUBICINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

114 EPIRUBICINUM C81.2  

115 EPIRUBICINUM C81.3   

116 EPIRUBICINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

117 EPIRUBICINUM C81.9  CHORO   

118 EPIRUBICINUM C82     

119 EPIRUBICINUM C82.0          

120 EPIRUBICINUM C82.1            

121 EPIRUBICINUM C82.2   

122 EPIRUBICINUM C82.7      

123 EPIRUBICINUM C82.9    

124 EPIRUBICINUM C83   ROZLANE 

125 EPIRUBICINUM C83.0     

126 EPIRUBICINUM C83.1         

127 EPIRUBICINUM C83.2        

128 EPIRUBICINUM C83.3  (ROZLANY) 

129 EPIRUBICINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

130 EPIRUBICINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

131 EPIRUBICINUM C83.6   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

132 EPIRUBICINUM C83.7    

133 EPIRUBICINUM C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH   

134 EPIRUBICINUM C83.9     

135 EPIRUBICINUM C84        

136 EPIRUBICINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

137 EPIRUBICINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

138 EPIRUBICINUM C84.2    

139 EPIRUBICINUM C84.3   

140 EPIRUBICINUM C84.4      

141 EPIRUBICINUM C84.5      

142 EPIRUBICINUM C85      NIEZIARNICZYCH 

143 EPIRUBICINUM C85.0   

144 EPIRUBICINUM C85.1      

145 EPIRUBICINUM C85.7      

146 EPIRUBICINUM C85.9    

147 EPIRUBICINUM C88    

148 EPIRUBICINUM C88.0   

149 EPIRUBICINUM C88.1     

150 EPIRUBICINUM C88.2     

151 EPIRUBICINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

152 EPIRUBICINUM C88.7     

153 EPIRUBICINUM C88.9     

154 EPIRUBICINUM C90        CZNYCH 

155 EPIRUBICINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

156 EPIRUBICINUM C90.1   

157 EPIRUBICINUM C90.2    

158 EPIRUBICINUM C91   

159 EPIRUBICINUM C91.0    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

160 EPIRUBICINUM C91.1    

161 EPIRUBICINUM C91.2    

162 EPIRUBICINUM C91.3   

163 EPIRUBICINUM C91.4   -CELL) 

164 EPIRUBICINUM C91.5      

165 EPIRUBICINUM C91.7    

166 EPIRUBICINUM C91.9    

167 EPIRUBICINUM C92   

168 EPIRUBICINUM C92.0    

169 EPIRUBICINUM C92.1 PRZE   

170 EPIRUBICINUM C92.2    

171 EPIRUBICINUM C92.3   

172 EPIRUBICINUM C92.4    

173 EPIRUBICINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

174 EPIRUBICINUM C92.7    

175 EPIRUBICINUM C92.9    

176 EPIRUBICINUM C93   

177 EPIRUBICINUM C93.0    

178 EPIRUBICINUM C93.1    

179 EPIRUBICINUM C93.2    

180 EPIRUBICINUM C93.7    

181 EPIRUBICINUM C93.9    

182 EPIRUBICINUM C94     

183 EPIRUBICINUM C94.0     BLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) 

184 EPIRUBICINUM C94.1   

185 EPIRUBICINUM C94.2    

186 EPIRUBICINUM C94.3     

187 EPIRUBICINUM C94.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

188 EPIRUBICINUM C94.5    

189 EPIRUBICINUM C94.7    

190 EPIRUBICINUM C95      

191 EPIRUBICINUM C95.0        

192 EPIRUBICINUM C95.1       

193 EPIRUBICINUM C95.2       

194 EPIRUBICINUM C95.7        

195 EPIRUBICINUM C95.9   

196 EPIRUBICINUM C96          
POKREWNYCH 

197 EPIRUBICINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

198 EPIRUBICINUM C96.1   

199 EPIRUBICINUM C96.2      

200 EPIRUBICINUM C96.3    

201 EPIRUBICINUM C96.7         
POKREWNYCH 

202 EPIRUBICINUM C96.9         

203 EPIRUBICINUM D48            

204 EPIRUBICINUM D48.0     

205 EPIRUBICINUM D48.1       

206 EPIRUBICINUM D48.2 NE      

207 EPIRUBICINUM D48.3   

208 EPIRUBICINUM D48.4 OTRZEWNA 

209 EPIRUBICINUM D48.5  

210 EPIRUBICINUM D48.6 SUTEK 

211 EPIRUBICINUM D48.7    

212 EPIRUBICINUM D48.9        

213 EPIRUBICINUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

214 EPIRUBICINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

215 EPIRUBICINUM E85.1       

216 EPIRUBICINUM E85.2        

217 EPIRUBICINUM E85.3    

218 EPIRUBICINUM E85.4      ATYCH 

219 EPIRUBICINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

220 EPIRUBICINUM E85.9   

 

        



 C.24.  

ETOPOSIDUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 ETOPOSIDUM C00    

2 ETOPOSIDUM C00.0     

3 ETOPOSIDUM C00.1     

4 ETOPOSIDUM C00.2     

5 ETOPOSIDUM C00.3     

6 ETOPOSIDUM C00.4     

7 ETOPOSIDUM C00.5 POWIERZCHN       

8 ETOPOSIDUM C00.6   

9 ETOPOSIDUM C00.8      

10 ETOPOSIDUM C00.9   

11 ETOPOSIDUM C01     

12 ETOPOSIDUM C02 NO       

13 ETOPOSIDUM C02.0    

14 ETOPOSIDUM C02.1   

15 ETOPOSIDUM C02.2    

16 ETOPOSIDUM C02.3        

17 ETOPOSIDUM C02.4   

18 ETOPOSIDUM C02.8      

19 ETOPOSIDUM C02.9   

20 ETOPOSIDUM C03    

21 ETOPOSIDUM C03.0   

22 ETOPOSIDUM C03.1  DOLNE 

23 ETOPOSIDUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 ETOPOSIDUM C04      

25 ETOPOSIDUM C04.0      

26 ETOPOSIDUM C04.1      

27 ETOPOSIDUM C04.8    NA JAMY USTNEJ  

28 ETOPOSIDUM C04.9     

29 ETOPOSIDUM C05    

30 ETOPOSIDUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 ETOPOSIDUM C05.1   

32 ETOPOSIDUM C05.2  

33 ETOPOSIDUM C05.8 ZMIAN      

34 ETOPOSIDUM C05.9   

35 ETOPOSIDUM C06          

36 ETOPOSIDUM C06.0   

37 ETOPOSIDUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 ETOPOSIDUM C06.2   

39 ETOPOSIDUM C06.8           

40 ETOPOSIDUM C06.9    

41 ETOPOSIDUM C07     

42 ETOPOSIDUM C08          

43 ETOPOSIDUM C08.0   

44 ETOPOSIDUM C08.1   

45 ETOPOSIDUM C08.8        

46 ETOPOSIDUM C08.9     

47 ETOPOSIDUM C09    

48 ETOPOSIDUM C09.0   

49 ETOPOSIDUM C09.1   - - 

50 ETOPOSIDUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 ETOPOSIDUM C09.9   

52 ETOPOSIDUM C10       

53 ETOPOSIDUM C10.0   

54 ETOPOSIDUM C10.1    

55 ETOPOSIDUM C10.2      

56 ETOPOSIDUM C10.3      

57 ETOPOSIDUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 ETOPOSIDUM C10.8        

59 ETOPOSIDUM C10.9     

60 ETOPOSIDUM C11       

61 ETOPOSIDUM C11.0      

62 ETOPOSIDUM C11.1      

63 ETOPOSIDUM C11.2      

64 ETOPOSIDUM C11.3      

65 ETOPOSIDUM C11.8        

66 ETOPOSIDUM C11.9     

67 ETOPOSIDUM C12     

68 ETOPOSIDUM C13       

69 ETOPOSIDUM C13.0     

70 ETOPOSIDUM C13.1  -     - 

71 ETOPOSIDUM C13.2      

72 ETOPOSIDUM C13.8        

73 ETOPOSIDUM C13.9     

74 ETOPOSIDUM C14             MY 
   

75 ETOPOSIDUM C14.0     

76 ETOPOSIDUM C14.2     

77 ETOPOSIDUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 ETOPOSIDUM C16    

79 ETOPOSIDUM C16.0 WPUST 

80 ETOPOSIDUM C16.1   

81 ETOPOSIDUM C16.2   

82 ETOPOSIDUM C16.3   

83 ETOPOSIDUM C16.4  

84 ETOPOSIDUM C16.5     

85 ETOPOSIDUM C16.6 K    

86 ETOPOSIDUM C16.8      

87 ETOPOSIDUM C16.9   

88 ETOPOSIDUM C17     

89 ETOPOSIDUM C17.0 DWUNASTNICA 

90 ETOPOSIDUM C17.1 JELITO CZCZE 

91 ETOPOSIDUM C17.2   

92 ETOPOSIDUM C17.3   

93 ETOPOSIDUM C17.8       

94 ETOPOSIDUM C17.9    

95 ETOPOSIDUM C18     

96 ETOPOSIDUM C18.0   

97 ETOPOSIDUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98 ETOPOSIDUM C18.2   

99 ETOPOSIDUM C18.3   

100 ETOPOSIDUM C18.4   

101 ETOPOSIDUM C18.5   

102 ETOPOSIDUM C18.6   

103 ETOPOSIDUM C18.7 ESICA 

104 ETOPOSIDUM C18.8      

105 ETOPOSIDUM C18.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 ETOPOSIDUM C19    -ODBYTNICZEGO 

107 ETOPOSIDUM C20    

108 ETOPOSIDUM C21       

109 ETOPOSIDUM C21.0   

110 ETOPOSIDUM C21.1   

111 ETOPOSIDUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112 ETOPOSIDUM C21.8         

113 ETOPOSIDUM C22       

114 ETOPOSIDUM C22.0    

115 ETOPOSIDUM C22.1    

116 ETOPOSIDUM C22.2   HEPATOBLASTOMA) 

117 ETOPOSIDUM C22.3    

118 ETOPOSIDUM C22.4    

119 ETOPOSIDUM C22.7     

120 ETOPOSIDUM C22.9   

121 ETOPOSIDUM C23    CIOWEGO 

122 ETOPOSIDUM C24          

123 ETOPOSIDUM C24.0    

124 ETOPOSIDUM C24.1     

125 ETOPOSIDUM C24.8       

126 ETOPOSIDUM C24.9    

127 ETOPOSIDUM C25    

128 ETOPOSIDUM C25.0   

129 ETOPOSIDUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130 ETOPOSIDUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131 ETOPOSIDUM C25.3  TRZUSTKOWY 

132 ETOPOSIDUM C25.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 ETOPOSIDUM C25.7    

134 ETOPOSIDUM C25.8      

135 ETOPOSIDUM C25.9   

136 ETOPOSIDUM C26        

137 ETOPOSIDUM C26.0     

138 ETOPOSIDUM C26.1  

139 ETOPOSIDUM C26.8       

140 ETOPOSIDUM C26.9     

141 ETOPOSIDUM C30        

142 ETOPOSIDUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143 ETOPOSIDUM C30.1   

144 ETOPOSIDUM C31     

145 ETOPOSIDUM C31.0 ZATO  

146 ETOPOSIDUM C31.1   

147 ETOPOSIDUM C31.2   

148 ETOPOSIDUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149 ETOPOSIDUM C31.8      

150 ETOPOSIDUM C31.9    

151 ETOPOSIDUM C33    

152 ETOPOSIDUM C34      

153 ETOPOSIDUM C34.0   

154 ETOPOSIDUM C34.1        

155 ETOPOSIDUM C34.2        

156 ETOPOSIDUM C34.3        

157 ETOPOSIDUM C34.8        

158 ETOPOSIDUM C34.9     

159 ETOPOSIDUM C37    

160 ETOPOSIDUM C38       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

161 ETOPOSIDUM C38.0 SERCE 

162 ETOPOSIDUM C38.1   

163 ETOPOSIDUM C38.2   

164 ETOPOSIDUM C38.3    

165 ETOPOSIDUM C38.4 NA 

166 ETOPOSIDUM C38.8         

167 ETOPOSIDUM C39         
   

168 ETOPOSIDUM C39.0       

169 ETOPOSIDUM C39.8           

170 ETOPOSIDUM C39.9        

171 ETOPOSIDUM C40        

172 ETOPOSIDUM C40.0       

173 ETOPOSIDUM C40.1     

174 ETOPOSIDUM C40.2     

175 ETOPOSIDUM C40.3     

176 ETOPOSIDUM C40.8          

177 ETOPOSIDUM C40.9       

178 ETOPOSIDUM C41           OWIENIU 

179 ETOPOSIDUM C41.0     

180 ETOPOSIDUM C41.1  

181 ETOPOSIDUM C41.2   

182 ETOPOSIDUM C41.3      

183 ETOPOSIDUM C41.4       

184 ETOPOSIDUM C41.8         

185 ETOPOSIDUM C41.9      

186 ETOPOSIDUM C43    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

187 ETOPOSIDUM C43.0    

188 ETOPOSIDUM C43.1        

189 ETOPOSIDUM C43.2        

190 ETOPOSIDUM C43.3        

191 ETOPOSIDUM C43.4        SZYI 

192 ETOPOSIDUM C43.5    

193 ETOPOSIDUM C43.6        

194 ETOPOSIDUM C43.7        

195 ETOPOSIDUM C43.8         

196 ETOPOSIDUM C43.9     

197 ETOPOSIDUM C46    

198 ETOPOSIDUM C46.0     

199 ETOPOSIDUM C46.1      

200 ETOPOSIDUM C46.2     

201 ETOPOSIDUM C46.3      

202 ETOPOSIDUM C46.7      

203 ETOPOSIDUM C46.8      

204 ETOPOSIDUM C46.9     

205 ETOPOSIDUM C47         

206 ETOPOSIDUM C47.0       

207 ETOPOSIDUM C47.1        

208 ETOPOSIDUM C47.2 NERWY       

209 ETOPOSIDUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

210 ETOPOSIDUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

211 ETOPOSIDUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

212 ETOPOSIDUM C47.6     

213 ETOPOSIDUM C47.8           

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

214 ETOPOSIDUM C47.9         

215 ETOPOSIDUM C48       

216 ETOPOSIDUM C48.0   

217 ETOPOSIDUM C48.1    

218 ETOPOSIDUM C48.2   

219 ETOPOSIDUM C48.8         

220 ETOPOSIDUM C49 NOWOTWOR        

221 ETOPOSIDUM C49.0           

222 ETOPOSIDUM C49.1           

223 ETOPOSIDUM C49.2           

224 ETOPOSIDUM C49.3        

225 ETOPOSIDUM C49.4       

226 ETOPOSIDUM C49.5       

227 ETOPOSIDUM C49.6        

228 ETOPOSIDUM C49.8          

229 ETOPOSIDUM C49.9       

230 ETOPOSIDUM C50    

231 ETOPOSIDUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

232 ETOPOSIDUM C50.1    

233 ETOPOSIDUM C50.2    

234 ETOPOSIDUM C50.3     

235 ETOPOSIDUM C50.4    TKA 

236 ETOPOSIDUM C50.5     

237 ETOPOSIDUM C50.6    

238 ETOPOSIDUM C50.8      

239 ETOPOSIDUM C50.9   

240 ETOPOSIDUM C51    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

241 ETOPOSIDUM C51.0    

242 ETOPOSIDUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

243 ETOPOSIDUM C51.2  

244 ETOPOSIDUM C51.8      

245 ETOPOSIDUM C51.9   

246 ETOPOSIDUM C52    

247 ETOPOSIDUM C53     

248 ETOPOSIDUM C53.0     

249 ETOPOSIDUM C53.1     

250 ETOPOSIDUM C53.8       

251 ETOPOSIDUM C53.9 SZYJKA MACIC  

252 ETOPOSIDUM C54     

253 ETOPOSIDUM C54.0   

254 ETOPOSIDUM C54.1   

255 ETOPOSIDUM C54.2   

256 ETOPOSIDUM C54.3 DNO MACICY 

257 ETOPOSIDUM C54.8 ZMIANA PRZEKRAC     

258 ETOPOSIDUM C54.9    

259 ETOPOSIDUM C55      

260 ETOPOSIDUM C56    

261 ETOPOSIDUM C57         

262 ETOPOSIDUM C57.0   

263 ETOPOSIDUM C57.1    

264 ETOPOSIDUM C57.2    

265 ETOPOSIDUM C57.3 PRZYMACICZA 

266 ETOPOSIDUM C57.4    

267 ETOPOSIDUM C57.7       

268 ETOPOSIDUM C57.8        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

269 ETOPOSIDUM C57.9     

270 ETOPOSIDUM C58    

271 ETOPOSIDUM C60 NOW   

272 ETOPOSIDUM C60.0 NAPLETEK 

273 ETOPOSIDUM C60.1   

274 ETOPOSIDUM C60.2   

275 ETOPOSIDUM C60.8      

276 ETOPOSIDUM C60.9   

277 ETOPOSIDUM C61     

278 ETOPOSIDUM C62    

279 ETOPOSIDUM C62.0   

280 ETOPOSIDUM C62.1   

281 ETOPOSIDUM C62.9   

282 ETOPOSIDUM C63         

283 ETOPOSIDUM C63.0  

284 ETOPOSIDUM C63.1   

285 ETOPOSIDUM C63.2 MOSZNA 

286 ETOPOSIDUM C63.7      

287 ETOPOSIDUM C63.8        

288 ETOPOSIDUM C63.9     

289 ETOPOSIDUM C64        

290 ETOPOSIDUM C65     

291 ETOPOSIDUM C66    

292 ETOPOSIDUM C67     

293 ETOPOSIDUM C67.0    

294 ETOPOSIDUM C67.1    

295 ETOPOSIDUM C67.2     

296 ETOPOSIDUM C67.3    OWEGO 
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297 ETOPOSIDUM C67.4     

298 ETOPOSIDUM C67.5    

299 ETOPOSIDUM C67.6   

300 ETOPOSIDUM C67.7 MOCZOWNIK 

301 ETOPOSIDUM C67.8       

302 ETOPOSIDUM C67.9    

303 ETOPOSIDUM C68        

304 ETOPOSIDUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

305 ETOPOSIDUM C68.1    

306 ETOPOSIDUM C68.8       

307 ETOPOSIDUM C68.9    

308 ETOPOSIDUM C69    

309 ETOPOSIDUM C69.0  

310 ETOPOSIDUM C69.1  

311 ETOPOSIDUM C69.2  

312 ETOPOSIDUM C69.3  

313 ETOPOSIDUM C69.4   

314 ETOPOSIDUM C69.5     

315 ETOPOSIDUM C69.6  

316 ETOPOSIDUM C69.8      

317 ETOPOSIDUM C69.9   

318 ETOPOSIDUM C70    

319 ETOPOSIDUM C70.0   

320 ETOPOSIDUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

321 ETOPOSIDUM C70.9   

322 ETOPOSIDUM C71    

323 ETOPOSIDUM C71.0      

324 ETOPOSIDUM C71.1   
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325 ETOPOSIDUM C71.2  SKRONIOWY 

326 ETOPOSIDUM C71.3   

327 ETOPOSIDUM C71.4   

328 ETOPOSIDUM C71.5   

329 ETOPOSIDUM C71.6  

330 ETOPOSIDUM C71.7   

331 ETOPOSIDUM C71.8      

332 ETOPOSIDUM C71.9   

333 ETOPOSIDUM C72          
SYSTEMU NERWOWEGO 

334 ETOPOSIDUM C72.0   

335 ETOPOSIDUM C72.1   

336 ETOPOSIDUM C72.2 Y 

337 ETOPOSIDUM C72.3 NERW WZROKOWY 

338 ETOPOSIDUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

339 ETOPOSIDUM C72.5      

340 ETOPOSIDUM C72.8            

341 ETOPOSIDUM C72.9     

342 ETOPOSIDUM C73    

343 ETOPOSIDUM C74    

344 ETOPOSIDUM C74.0 KORA NADNERCZY 

345 ETOPOSIDUM C74.1   

346 ETOPOSIDUM C74.9 NADNERC  

347 ETOPOSIDUM C75           

348 ETOPOSIDUM C75.0   

349 ETOPOSIDUM C75.1   

350 ETOPOSIDUM C75.2  - 

351 ETOPOSIDUM C75.3 SZYSZYNKA 
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352 ETOPOSIDUM C75.4   

353 ETOPOSIDUM C75.5       

354 ETOPOSIDUM C75.8      

355 ETOPOSIDUM C75.9     

356 ETOPOSIDUM C76       

357 ETOPOSIDUM C76.0     

358 ETOPOSIDUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

359 ETOPOSIDUM C76.2 BRZUCH 

360 ETOPOSIDUM C76.3 MIEDNICA 

361 ETOPOSIDUM C76.4   

362 ETOPOSIDUM C76.5   

363 ETOPOSIDUM C76.7    

364 ETOPOSIDUM C76.8         

365 ETOPOSIDUM C77        

366 ETOPOSIDUM C77.0       

367 ETOPOSIDUM C77.1      

368 ETOPOSIDUM C77.2      

369 ETOPOSIDUM C77.3       

370 ETOPOSIDUM C77.4       

371 ETOPOSIDUM C77.5     

372 ETOPOSIDUM C77.8     

373 ETOPOSIDUM C77.9    

374 ETOPOSIDUM C78        

375 ETOPOSIDUM C78.0     

376 ETOPOSIDUM C78.1     

377 ETOPOSIDUM C78.2     

378 ETOPOSIDUM C78.3         
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379 ETOPOSIDUM C78.4      

380 ETOPOSIDUM C78.5        

381 ETOPOSIDUM C78.6    TRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ 

382 ETOPOSIDUM C78.7     

383 ETOPOSIDUM C78.8           

384 ETOPOSIDUM C79      

385 ETOPOSIDUM C79.0        

386 ETOPOSIDUM C79.1             

387 ETOPOSIDUM C79.2     

388 ETOPOSIDUM C79.3        

389 ETOPOSIDUM C79.4          

390 ETOPOSIDUM C79.5        

391 ETOPOSIDUM C79.6     

392 ETOPOSIDUM C79.7     

393 ETOPOSIDUM C79.8       

394 ETOPOSIDUM C80       

395 ETOPOSIDUM C81 CHOROBA HODGKINA 

396 ETOPOSIDUM C81.0   

397 ETOPOSIDUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

398 ETOPOSIDUM C81.2  

399 ETOPOSIDUM C81.3    

400 ETOPOSIDUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

401 ETOPOSIDUM C81.9  CHOROBA HOD  

402 ETOPOSIDUM C82     

403 ETOPOSIDUM C82.0          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

404 ETOPOSIDUM C82.1            

405 ETOPOSIDUM C82.2   

406 ETOPOSIDUM C82.7      

407 ETOPOSIDUM C82.9    

408 ETOPOSIDUM C83    

409 ETOPOSIDUM C83.0     

410 ETOPOSIDUM C83.1         

411 ETOPOSIDUM C83.2         

412 ETOPOSIDUM C83.3   

413 ETOPOSIDUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

414 ETOPOSIDUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

415 ETOPOSIDUM C83.6   

416 ETOPOSIDUM C83.7    

417 ETOPOSIDUM C83.8      

418 ETOPOSIDUM C83.9     

419 ETOPOSIDUM C84        

420 ETOPOSIDUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

421 ETOPOSIDUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

422 ETOPOSIDUM C84.2    

423 ETOPOSIDUM C84.3   

424 ETOPOSIDUM C84.4      

425 ETOPOSIDUM C84.5      

426 ETOPOSIDUM C85       

427 ETOPOSIDUM C85.0  Y 

428 ETOPOSIDUM C85.1      

429 ETOPOSIDUM C85.7      

430 ETOPOSIDUM C85.9    
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431 ETOPOSIDUM C88    

432 ETOPOSIDUM C88.0   

433 ETOPOSIDUM C88.1     

434 ETOPOSIDUM C88.2     

435 ETOPOSIDUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

436 ETOPOSIDUM C88.7   CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 

437 ETOPOSIDUM C88.9     

438 ETOPOSIDUM C90         

439 ETOPOSIDUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

440 ETOPOSIDUM C90.1   

441 ETOPOSIDUM C90.2    

442 ETOPOSIDUM C91   

443 ETOPOSIDUM C91.0    

444 ETOPOSIDUM C91.1    

445 ETOPOSIDUM C91.2 PODOSTRA BIA  

446 ETOPOSIDUM C91.3   

447 ETOPOSIDUM C91.4   -CELL) 

448 ETOPOSIDUM C91.5      

449 ETOPOSIDUM C91.7    

450 ETOPOSIDUM C91.9 B   

451 ETOPOSIDUM C92   

452 ETOPOSIDUM C92.0    

453 ETOPOSIDUM C92.1    

454 ETOPOSIDUM C92.2    

455 ETOPOSIDUM C92.3  KOWY 

456 ETOPOSIDUM C92.4    

457 ETOPOSIDUM C92.5   -MONOCYTOWA 

458 ETOPOSIDUM C92.7    
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459 ETOPOSIDUM C92.9    

460 ETOPOSIDUM C93  A 

461 ETOPOSIDUM C93.0    

462 ETOPOSIDUM C93.1    

463 ETOPOSIDUM C93.2    

464 ETOPOSIDUM C93.7    

465 ETOPOSIDUM C93.9    

466 ETOPOSIDUM C94     

467 ETOPOSIDUM C94.0        

468 ETOPOSIDUM C94.1   

469 ETOPOSIDUM C94.2    

470 ETOPOSIDUM C94.3     

471 ETOPOSIDUM C94.4    

472 ETOPOSIDUM C94.5    

473 ETOPOSIDUM C94.7    

474 ETOPOSIDUM C95      

475 ETOPOSIDUM C95.0        

476 ETOPOSIDUM C95.1       

477 ETOPOSIDUM C95.2       

478 ETOPOSIDUM C95.7       

479 ETOPOSIDUM C95.9   

480 ETOPOSIDUM C96          
POKREWNYCH 

481 ETOPOSIDUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

482 ETOPOSIDUM C96.1   

483 ETOPOSIDUM C96.2      

484 ETOPOSIDUM C96.3    

485 ETOPOSIDUM C96.7         
POKREWNYCH 
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486 ETOPOSIDUM C96.9         

487 ETOPOSIDUM C97        

488 ETOPOSIDUM D01         WIENNYCH 

489 ETOPOSIDUM D01.0  

490 ETOPOSIDUM D01.1  -ODBYTNICZE 

491 ETOPOSIDUM D01.2 ODBYTNICA 

492 ETOPOSIDUM D01.3     

493 ETOPOSIDUM D01.4      

494 ETOPOSIDUM D01.5       

495 ETOPOSIDUM D01.7     

496 ETOPOSIDUM D01.9    

497 ETOPOSIDUM D03 CZERNIAK IN SITU 

498 ETOPOSIDUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

499 ETOPOSIDUM D03.1 CZERNIAK IN       

500 ETOPOSIDUM D03.2         

501 ETOPOSIDUM D03.3         

502 ETOPOSIDUM D03.4        I 

503 ETOPOSIDUM D03.5     

504 ETOPOSIDUM D03.6         

505 ETOPOSIDUM D03.7         

506 ETOPOSIDUM D03.8      

507 ETOPOSIDUM D03.9     

508 ETOPOSIDUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

509 ETOPOSIDUM D06.0     

510 ETOPOSIDUM D06.1     

511 ETOPOSIDUM D06.7     

512 ETOPOSIDUM D06.9    
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513 ETOPOSIDUM D07         

514 ETOPOSIDUM D07.0   

515 ETOPOSIDUM D07.1 SROM 

516 ETOPOSIDUM D07.2 POCHWA 

517 ETOPOSIDUM D07.3       

518 ETOPOSIDUM D07.4  

519 ETOPOSIDUM D07.5   

520 ETOPOSIDUM D07.6       

521 ETOPOSIDUM D09        

522 ETOPOSIDUM D09.0  MOCZOWY 

523 ETOPOSIDUM D09.1       

524 ETOPOSIDUM D09.2 OKO 

525 ETOPOSIDUM D09.3       

526 ETOPOSIDUM D09.7       

527 ETOPOSIDUM D09.9     

528 ETOPOSIDUM D10       

529 ETOPOSIDUM D10.0 WARGA 

530 ETOPOSIDUM D10.1  

531 ETOPOSIDUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

532 ETOPOSIDUM D10.3       

533 ETOPOSIDUM D10.4  

534 ETOPOSIDUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

535 ETOPOSIDUM D10.6    

536 ETOPOSIDUM D10.7    

537 ETOPOSIDUM D10.9   

538 ETOPOSIDUM D11      

539 ETOPOSIDUM D11.0   

540 ETOPOSIDUM D11.7     
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541 ETOPOSIDUM D11.9     

542 ETOPOSIDUM D12        

543 ETOPOSIDUM D12.0   

544 ETOPOSIDUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

545 ETOPOSIDUM D12.2   

546 ETOPOSIDUM D12.3   

547 ETOPOSIDUM D12.4   

548 ETOPOSIDUM D12.5   

549 ETOPOSIDUM D12.6   

550 ETOPOSIDUM D12.7  -ODBYTNICZE 

551 ETOPOSIDUM D12.8 ODBYTNICA 

552 ETOPOSIDUM D12.9     

553 ETOPOSIDUM D13          

554 ETOPOSIDUM D13.0  

555 ETOPOSIDUM D13.1  

556 ETOPOSIDUM D13.2 DWUNASTNICA 

557 ETOPOSIDUM D13.3       

558 ETOPOSIDUM D13.4  

559 ETOPOSIDUM D13.5    

560 ETOPOSIDUM D13.6 TRZUSTKA 

561 ETOPOSIDUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

562 ETOPOSIDUM D13.9     

563 ETOPOSIDUM D14        

564 ETOPOSIDUM D14.0      ZATOKI PRZYNOSOWE 

565 ETOPOSIDUM D14.1  

566 ETOPOSIDUM D14.2 TCHAWICA 

567 ETOPOSIDUM D14.3    
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568 ETOPOSIDUM D14.4    

569 ETOPOSIDUM D15        WEJ 

570 ETOPOSIDUM D15.0 GRASICA 

571 ETOPOSIDUM D15.1 SERCE 

572 ETOPOSIDUM D15.2  

573 ETOPOSIDUM D15.7      

574 ETOPOSIDUM D15.9     

575 ETOPOSIDUM D16       

576 ETOPOSIDUM D16.0       

577 ETOPOSIDUM D16.1     

578 ETOPOSIDUM D16.2     

579 ETOPOSIDUM D16.3     

580 ETOPOSIDUM D16.4     

581 ETOPOSIDUM D16.5  

582 ETOPOSIDUM D16.6  

583 ETOPOSIDUM D16.7     

584 ETOPOSIDUM D16.8       

585 ETOPOSIDUM D16.9      

586 ETOPOSIDUM D18         

587 ETOPOSIDUM D18.0     

588 ETOPOSIDUM D18.1     

589 ETOPOSIDUM D20          

590 ETOPOSIDUM D20.0   

591 ETOPOSIDUM D20.1 OTRZEWNA 

592 ETOPOSIDUM D21          

593 ETOPOSIDUM D21.0           
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594 ETOPOSIDUM D21.1            

595 ETOPOSIDUM D21.2           BIODREM 

596 ETOPOSIDUM D21.3         

597 ETOPOSIDUM D21.4        

598 ETOPOSIDUM D21.5        

599 ETOPOSIDUM D21.6         

600 ETOPOSIDUM D21.9        

601 ETOPOSIDUM D27    

602 ETOPOSIDUM D28         

603 ETOPOSIDUM D28.0 SROM 

604 ETOPOSIDUM D28.1 POCHWA 

605 ETOPOSIDUM D28.2    

606 ETOPOSIDUM D28.7      

607 ETOPOSIDUM D28.9     

608 ETOPOSIDUM D29      

609 ETOPOSIDUM D29.0  

610 ETOPOSIDUM D29.1   

611 ETOPOSIDUM D29.2  

612 ETOPOSIDUM D29.3  

613 ETOPOSIDUM D29.4 MOSZNA 

614 ETOPOSIDUM D29.7     

615 ETOPOSIDUM D29.9     

616 ETOPOSIDUM D30     

617 ETOPOSIDUM D30.0 NERKA 

618 ETOPOSIDUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

619 ETOPOSIDUM D30.2  

620 ETOPOSIDUM D30.3   
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621 ETOPOSIDUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

622 ETOPOSIDUM D30.7    

623 ETOPOSIDUM D30.9    

624 ETOPOSIDUM D31    

625 ETOPOSIDUM D31.0  

626 ETOPOSIDUM D31.1  

627 ETOPOSIDUM D31.2  

628 ETOPOSIDUM D31.3  

629 ETOPOSIDUM D31.4   

630 ETOPOSIDUM D31.5     

631 ETOPOSIDUM D31.6   

632 ETOPOSIDUM D31.9   

633 ETOPOSIDUM D32     

634 ETOPOSIDUM D32.0   

635 ETOPOSIDUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

636 ETOPOSIDUM D32.9   

637 ETOPOSIDUM D33           

638 ETOPOSIDUM D33.0   

639 ETOPOSIDUM D33.1   

640 ETOPOSIDUM D33.2   

641 ETOPOSIDUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

642 ETOPOSIDUM D33.4   

643 ETOPOSIDUM D33.7       

644 ETOPOSIDUM D33.9 CENTRALNY SYSTEM   

645 ETOPOSIDUM D34    

646 ETOPOSIDUM D35          

647 ETOPOSIDUM D35.0 NADNERCZA 
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648 ETOPOSIDUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

649 ETOPOSIDUM D35.2 PRZYSADKA 

650 ETOPOSIDUM D35.3  - 

651 ETOPOSIDUM D35.4 SZYSZYNKA 

652 ETOPOSIDUM D35.5   

653 ETOPOSIDUM D35.6       

654 ETOPOSIDUM D35.7      

655 ETOPOSIDUM D35.8      

656 ETOPOSIDUM D35.9     

657 ETOPOSIDUM D36         

658 ETOPOSIDUM D36.0   

659 ETOPOSIDUM D36.1       

660 ETOPOSIDUM D36.7    

661 ETOPOSIDUM D36.9     

662 ETOPOSIDUM D37            

663 ETOPOSIDUM D37.0      

664 ETOPOSIDUM D37.1  

665 ETOPOSIDUM D37.2 JELITO CIENKIE 

666 ETOPOSIDUM D37.3   

667 ETOPOSIDUM D37.4  

668 ETOPOSIDUM D37.5 ODBYTNICA 

669 ETOPOSIDUM D37.6       

670 ETOPOSIDUM D37.7    

671 ETOPOSIDUM D37.9    

672 ETOPOSIDUM D38          
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

673 ETOPOSIDUM D38.0  

674 ETOPOSIDUM D38.1     
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675 ETOPOSIDUM D38.2  

676 ETOPOSIDUM D38.3  

677 ETOPOSIDUM D38.4 GRASICA 

678 ETOPOSIDUM D38.5     

679 ETOPOSIDUM D38.6    

680 ETOPOSIDUM D39          

681 ETOPOSIDUM D39.0 MACICA 

682 ETOPOSIDUM D39.1 JAJNIK 

683 ETOPOSIDUM D39.2  

684 ETOPOSIDUM D39.7     

685 ETOPOSIDUM D39.9     

686 ETOPOSIDUM D40           

687 ETOPOSIDUM D40.0   

688 ETOPOSIDUM D40.1  

689 ETOPOSIDUM D40.7     

690 ETOPOSIDUM D40.9     

691 ETOPOSIDUM D41         

692 ETOPOSIDUM D41.0 NERKA 

693 ETOPOSIDUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

694 ETOPOSIDUM D41.2  

695 ETOPOSIDUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

696 ETOPOSIDUM D41.4   

697 ETOPOSIDUM D41.7    

698 ETOPOSIDUM D41.9    

699 ETOPOSIDUM D42   WNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON 

700 ETOPOSIDUM D42.0   

701 ETOPOSIDUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 
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702 ETOPOSIDUM D42.9   

703 ETOPOSIDUM D43          

704 ETOPOSIDUM D43.0   

705 ETOPOSIDUM D43.1   

706 ETOPOSIDUM D43.2   

707 ETOPOSIDUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

708 ETOPOSIDUM D43.4   

709 ETOPOSIDUM D43.7      

710 ETOPOSIDUM D43.9     

711 ETOPOSIDUM D44          

712 ETOPOSIDUM D44.0 TARCZYCA 

713 ETOPOSIDUM D44.1 NADNERCZA 

714 ETOPOSIDUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

715 ETOPOSIDUM D44.3 PRZYSADKA 

716 ETOPOSIDUM D44.4  - 

717 ETOPOSIDUM D44.5 SZYSZYNKA 

718 ETOPOSIDUM D44.6   

719 ETOPOSIDUM D44.7       

720 ETOPOSIDUM D44.8      

721 ETOPOSIDUM D44.9     

722 ETOPOSIDUM D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 

723 ETOPOSIDUM D46   

724 ETOPOSIDUM D46.0     

725 ETOPOSIDUM D46.1     

726 ETOPOSIDUM D46.2      

727 ETOPOSIDUM D46.3         

728 ETOPOSIDUM D46.4   ONA 
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729 ETOPOSIDUM D46.7    

730 ETOPOSIDUM D46.9    

731 ETOPOSIDUM D47         
    

732 ETOPOSIDUM D47.0           

733 ETOPOSIDUM D47.1     

734 ETOPOSIDUM D47.2 GAMMOPATIA MONOKLONALNA 

735 ETOPOSIDUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

736 ETOPOSIDUM D47.7          
    

737 ETOPOSIDUM D47.9        
      

738 ETOPOSIDUM D48            

739 ETOPOSIDUM D48.0     

740 ETOPOSIDUM D48.1       

741 ETOPOSIDUM D48.2       

742 ETOPOSIDUM D48.3   

743 ETOPOSIDUM D48.4 OTRZEWNA 

744 ETOPOSIDUM D48.5  

745 ETOPOSIDUM D48.6 SUTEK 

746 ETOPOSIDUM D48.7    

747 ETOPOSIDUM D48.9        

748 ETOPOSIDUM D63.0      -D48 

749 ETOPOSIDUM D63.8         EJ 

750 ETOPOSIDUM D76.0         

751 ETOPOSIDUM D76.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

752 ETOPOSIDUM D76.2      

753 ETOPOSIDUM D81.9     

754 ETOPOSIDUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

755 ETOPOSIDUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

756 ETOPOSIDUM E85.1       

757 ETOPOSIDUM E85.2        

758 ETOPOSIDUM E85.3    

759 ETOPOSIDUM E85.4       

760 ETOPOSIDUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

761 ETOPOSIDUM E85.9   

 

        



 C.25.  

FLUDARABINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 FLUDARABINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

2 FLUDARABINUM C81.0   

3 FLUDARABINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

4 FLUDARABINUM C81.2  

5 FLUDARABINUM C81.3   

6 FLUDARABINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

7 FLUDARABINUM C81.9    

8 FLUDARABINUM C82    Y) 

9 FLUDARABINUM C82.0          

10 FLUDARABINUM C82.1             

11 FLUDARABINUM C82.2   

12 FLUDARABINUM C82.7      

13 FLUDARABINUM C82.9    

14 FLUDARABINUM C83    

15 FLUDARABINUM C83.0     

16 FLUDARABINUM C83.1         

17 FLUDARABINUM C83.2        

18 FLUDARABINUM C83.3   

19 FLUDARABINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

20 FLUDARABINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

21 FLUDARABINUM C83.6   

22 FLUDARABINUM C83.7    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23 FLUDARABINUM C83.8      

24 FLUDARABINUM C83.9     

25 FLUDARABINUM C84        

26 FLUDARABINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

27 FLUDARABINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

28 FLUDARABINUM C84.2    

29 FLUDARABINUM C84.3   

30 FLUDARABINUM C84.4      

31 FLUDARABINUM C84.5      

32 FLUDARABINUM C85       

33 FLUDARABINUM C85.0   

34 FLUDARABINUM C85.1     LONY 

35 FLUDARABINUM C85.7      

36 FLUDARABINUM C85.9    

37 FLUDARABINUM C88    

38 FLUDARABINUM C88.0   

39 FLUDARABINUM C88.1     

40 FLUDARABINUM C88.2     

41 FLUDARABINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

42 FLUDARABINUM C88.7     

43 FLUDARABINUM C88.9     

44 FLUDARABINUM C91   

45 FLUDARABINUM C91.0    

46 FLUDARABINUM C91.1    

47 FLUDARABINUM C91.2    

48 FLUDARABINUM C91.3   

49 FLUDARABINUM C91.4   -CELL) 

50 FLUDARABINUM C91.5      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 FLUDARABINUM C91.7    

52 FLUDARABINUM C91.9    

53 FLUDARABINUM C92   

54 FLUDARABINUM C92.0    

55 FLUDARABINUM C92.1    

56 FLUDARABINUM C92.2    

57 FLUDARABINUM C92.3   

58 FLUDARABINUM C92.4    

59 FLUDARABINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

60 FLUDARABINUM C92.7    

61 FLUDARABINUM C92.9    

62 FLUDARABINUM C93   

63 FLUDARABINUM C93.0    

64 FLUDARABINUM C93.1    

65 FLUDARABINUM C93.2    

66 FLUDARABINUM C93.7    

67 FLUDARABINUM C93.9    

68 FLUDARABINUM C94     

69 FLUDARABINUM C94.0        

70 FLUDARABINUM C94.1   

71 FLUDARABINUM C94.2 OSTRA   

72 FLUDARABINUM C94.3     

73 FLUDARABINUM C94.4    

74 FLUDARABINUM C94.5    

75 FLUDARABINUM C94.7    

76 FLUDARABINUM C95      

77 FLUDARABINUM C95.0        

78 FLUDARABINUM C95.1       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

79 FLUDARABINUM C95.2      ZAJU 

80 FLUDARABINUM C95.7        

81 FLUDARABINUM C95.9   

82 FLUDARABINUM C97        

83 FLUDARABINUM D46  NE 

84 FLUDARABINUM D46.0     

85 FLUDARABINUM D46.1     

86 FLUDARABINUM D46.2      

87 FLUDARABINUM D46.3        

88 FLUDARABINUM D46.4    

89 FLUDARABINUM D46.7    

90 FLUDARABINUM D46.9    

 

        



 C.26.  

FLUOROURACILUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 FLUOROURACILUM C00    

2 FLUOROURACILUM C00.0    EJ 

3 FLUOROURACILUM C00.1     

4 FLUOROURACILUM C00.2     

5 FLUOROURACILUM C00.3     

6 FLUOROURACILUM C00.4     

7 FLUOROURACILUM C00.5        

8 FLUOROURACILUM C00.6   

9 FLUOROURACILUM C00.8      

10 FLUOROURACILUM C00.9   

11 FLUOROURACILUM C01 NOWOT    

12 FLUOROURACILUM C02        

13 FLUOROURACILUM C02.0    

14 FLUOROURACILUM C02.1   

15 FLUOROURACILUM C02.2    

16 FLUOROURACILUM C02.3        

17 FLUOROURACILUM C02.4   

18 FLUOROURACILUM C02.8      

19 FLUOROURACILUM C02.9   

20 FLUOROURACILUM C03 NOWOTW   

21 FLUOROURACILUM C03.0   

22 FLUOROURACILUM C03.1   

23 FLUOROURACILUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 FLUOROURACILUM C04      

25 FLUOROURACILUM C04.0     J 

26 FLUOROURACILUM C04.1      

27 FLUOROURACILUM C04.8        

28 FLUOROURACILUM C04.9     

29 FLUOROURACILUM C05    

30 FLUOROURACILUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 FLUOROURACILUM C05.1   

32 FLUOROURACILUM C05.2  

33 FLUOROURACILUM C05.8       

34 FLUOROURACILUM C05.9   

35 FLUOROURACILUM C06          

36 FLUOROURACILUM C06.0   

37 FLUOROURACILUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 FLUOROURACILUM C06.2   

39 FLUOROURACILUM C06.8           

40 FLUOROURACILUM C06.9    

41 FLUOROURACILUM C07     

42 FLUOROURACILUM C08          

43 FLUOROURACILUM C08.0   

44 FLUOROURACILUM C08.1   

45 FLUOROURACILUM C08.8        

46 FLUOROURACILUM C08.9     

47 FLUOROURACILUM C09    

48 FLUOROURACILUM C09.0   

49 FLUOROURACILUM C09.1   - - 

50 FLUOROURACILUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 FLUOROURACILUM C09.9   

52 FLUOROURACILUM C10       

53 FLUOROURACILUM C10.0   

54 FLUOROURACILUM C10.1    

55 FLUOROURACILUM C10.2      

56 FLUOROURACILUM C10.3      

57 FLUOROURACILUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 FLUOROURACILUM C10.8        

59 FLUOROURACILUM C10.9     

60 FLUOROURACILUM C11       

61 FLUOROURACILUM C11.0      

62 FLUOROURACILUM C11.1      

63 FLUOROURACILUM C11.2      

64 FLUOROURACILUM C11.3      

65 FLUOROURACILUM C11.8        

66 FLUOROURACILUM C11.9     

67 FLUOROURACILUM C12     

68 FLUOROURACILUM C13       

69 FLUOROURACILUM C13.0     

70 FLUOROURACILUM C13.1  -     - 

71 FLUOROURACILUM C13.2      

72 FLUOROURACILUM C13.8        

73 FLUOROURACILUM C13.9     

74 FLUOROURACILUM C14             
   

75 FLUOROURACILUM C14.0     

76 FLUOROURACILUM C14.2     

77 FLUOROURACILUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 FLUOROURACILUM C15    

79 FLUOROURACILUM C15.0    

80 FLUOROURACILUM C15.1    

81 FLUOROURACILUM C15.2    

82 FLUOROURACILUM C15.3     

83 FLUOROURACILUM C15.4     

84 FLUOROURACILUM C15.5     

85 FLUOROURACILUM C15.8      

86 FLUOROURACILUM C15.9   

87 FLUOROURACILUM C16    

88 FLUOROURACILUM C16.0 WPUST 

89 FLUOROURACILUM C16.1   

90 FLUOROURACILUM C16.2   

91 FLUOROURACILUM C16.3   

92 FLUOROURACILUM C16.4  

93 FLUOROURACILUM C16.5 KRZYWIZNA MNIEJSZA   

94 FLUOROURACILUM C16.6     

95 FLUOROURACILUM C16.8      

96 FLUOROURACILUM C16.9   

97 FLUOROURACILUM C17     

98 FLUOROURACILUM C17.0 DWUNASTNICA 

99 FLUOROURACILUM C17.1 JELITO CZCZE 

100 FLUOROURACILUM C17.2   

101 FLUOROURACILUM C17.3   

102 FLUOROURACILUM C17.8       

103 FLUOROURACILUM C17.9    

104 FLUOROURACILUM C18     

105 FLUOROURACILUM C18.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 FLUOROURACILUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

107 FLUOROURACILUM C18.2   

108 FLUOROURACILUM C18.3  ROBOWE 

109 FLUOROURACILUM C18.4   

110 FLUOROURACILUM C18.5   

111 FLUOROURACILUM C18.6   

112 FLUOROURACILUM C18.7 ESICA 

113 FLUOROURACILUM C18.8      

114 FLUOROURACILUM C18.9   

115 FLUOROURACILUM C19    -ODBYTNICZEGO 

116 FLUOROURACILUM C20    

117 FLUOROURACILUM C21       

118 FLUOROURACILUM C21.0 ODB  

119 FLUOROURACILUM C21.1   

120 FLUOROURACILUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

121 FLUOROURACILUM C21.8         

122 FLUOROURACILUM C22        

123 FLUOROURACILUM C22.0    

124 FLUOROURACILUM C22.1     

125 FLUOROURACILUM C22.2    

126 FLUOROURACILUM C22.3    

127 FLUOROURACILUM C22.4    

128 FLUOROURACILUM C22.7     

129 FLUOROURACILUM C22.9   

130 FLUOROURACILUM C23     

131 FLUOROURACILUM C24         

132 FLUOROURACILUM C24.0    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 FLUOROURACILUM C24.1     

134 FLUOROURACILUM C24.8       

135 FLUOROURACILUM C24.9    

136 FLUOROURACILUM C25    

137 FLUOROURACILUM C25.0   

138 FLUOROURACILUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

139 FLUOROURACILUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

140 FLUOROURACILUM C25.3   

141 FLUOROURACILUM C25.4    

142 FLUOROURACILUM C25.7    

143 FLUOROURACILUM C25.8      

144 FLUOROURACILUM C25.9   

145 FLUOROURACILUM C26         

146 FLUOROURACILUM C26.0     

147 FLUOROURACILUM C26.1  

148 FLUOROURACILUM C26.8       

149 FLUOROURACILUM C26.9     

150 FLUOROURACILUM C30        

151 FLUOROURACILUM C30.0 JAMA NOSOWA 

152 FLUOROURACILUM C30.1   

153 FLUOROURACILUM C31    RZYNOSOWYCH 

154 FLUOROURACILUM C31.0   

155 FLUOROURACILUM C31.1   

156 FLUOROURACILUM C31.2   

157 FLUOROURACILUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

158 FLUOROURACILUM C31.8      

159 FLUOROURACILUM C31.9    

160 FLUOROURACILUM C32    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

161 FLUOROURACILUM C32.0  

162 FLUOROURACILUM C32.1  

163 FLUOROURACILUM C32.2   

164 FLUOROURACILUM C32.3  TANI 

165 FLUOROURACILUM C32.8      

166 FLUOROURACILUM C32.9   

167 FLUOROURACILUM C50    

168 FLUOROURACILUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

169 FLUOROURACILUM C50.1 CENT   

170 FLUOROURACILUM C50.2     

171 FLUOROURACILUM C50.3     

172 FLUOROURACILUM C50.4     

173 FLUOROURACILUM C50.5     

174 FLUOROURACILUM C50.6    

175 FLUOROURACILUM C50.8      

176 FLUOROURACILUM C50.9   

177 FLUOROURACILUM C51    

178 FLUOROURACILUM C51.0    

179 FLUOROURACILUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

180 FLUOROURACILUM C51.2  

181 FLUOROURACILUM C51.8      

182 FLUOROURACILUM C51.9   

183 FLUOROURACILUM C52    

184 FLUOROURACILUM C53     

185 FLUOROURACILUM C53.0     

186 FLUOROURACILUM C53.1     

187 FLUOROURACILUM C53.8       

188 FLUOROURACILUM C53.9 SZYJKA MACICY, N 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

189 FLUOROURACILUM C54     

190 FLUOROURACILUM C54.0   

191 FLUOROURACILUM C54.1    

192 FLUOROURACILUM C54.2   

193 FLUOROURACILUM C54.3 DNO MACICY 

194 FLUOROURACILUM C54.8       

195 FLUOROURACILUM C54.9    

196 FLUOROURACILUM C55      

197 FLUOROURACILUM C56    

198 FLUOROURACILUM C57         

199 FLUOROURACILUM C57.0   

200 FLUOROURACILUM C57.1    

201 FLUOROURACILUM C57.2    

202 FLUOROURACILUM C57.3 PRZYMACICZA 

203 FLUOROURACILUM C57.4    

204 FLUOROURACILUM C57.7      

205 FLUOROURACILUM C57.8        

206 FLUOROURACILUM C57.9     

207 FLUOROURACILUM C60    

208 FLUOROURACILUM C60.0 NAPLETEK 

209 FLUOROURACILUM C60.1   

210 FLUOROURACILUM C60.2   

211 FLUOROURACILUM C60.8      

212 FLUOROURACILUM C60.9   

213 FLUOROURACILUM C76       

214 FLUOROURACILUM C76.0     

215 FLUOROURACILUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

216 FLUOROURACILUM C76.2 BRZUCH 

217 FLUOROURACILUM C76.3 MIEDNICA 

218 FLUOROURACILUM C76.4   

219 FLUOROURACILUM C76.5   

220 FLUOROURACILUM C76.7    

221 FLUOROURACILUM C76.8         

222 FLUOROURACILUM C78        

223 FLUOROURACILUM C78.0     

224 FLUOROURACILUM C78.1     

225 FLUOROURACILUM C78.2     

226 FLUOROURACILUM C78.3         

227 FLUOROURACILUM C78.4      

228 FLUOROURACILUM C78.5        

229 FLUOROURACILUM C78.6        

230 FLUOROURACILUM C78.7     

231 FLUOROURACILUM C78.8           

232 FLUOROURACILUM C79      

233 FLUOROURACILUM C79.0        

234 FLUOROURACILUM C79.1             

235 FLUOROURACILUM C79.2     

236 FLUOROURACILUM C79.3        

237 FLUOROURACILUM C79.4          

238 FLUOROURACILUM C79.5        

239 FLUOROURACILUM C79.6     

240 FLUOROURACILUM C79.7     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

241 FLUOROURACILUM C79.8       

242 FLUOROURACILUM C80       

243 FLUOROURACILUM C97        

244 FLUOROURACILUM D48           

245 FLUOROURACILUM D48.0     

246 FLUOROURACILUM D48.1       

247 FLUOROURACILUM D48.2       

248 FLUOROURACILUM D48.3   

249 FLUOROURACILUM D48.4 OTRZEWNA 

250 FLUOROURACILUM D48.5  

251 FLUOROURACILUM D48.6 SUTEK 

252 FLUOROURACILUM D48.7    

253 FLUOROURACILUM D48.9        

 

        



 C.27.  

FULVESTRANT 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 FULVESTRANT C50    

2 FULVESTRANT C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

3 FULVESTRANT C50.1    

4 FULVESTRANT C50.2    

5 FULVESTRANT C50.3     

6 FULVESTRANT C50.4     

7 FULVESTRANT C50.5     

8 FULVESTRANT C50.6    

9 FULVESTRANT C50.8      

10 FULVESTRANT C50.9   

 

        



 C.28.  

GEMCYTABINUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 GEMCYTABINUM C11       

2 GEMCYTABINUM C11.0      

3 GEMCYTABINUM C11.1      

4 GEMCYTABINUM C11.2      

5 GEMCYTABINUM C11.3      

6 GEMCYTABINUM C11.8        

7 GEMCYTABINUM C11.9     

8 GEMCYTABINUM C22.1     

9 GEMCYTABINUM C23     

10 GEMCYTABINUM C25    

11 GEMCYTABINUM C25.0   

12 GEMCYTABINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

13 GEMCYTABINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

14 GEMCYTABINUM C25.3   

15 GEMCYTABINUM C25.4    

16 GEMCYTABINUM C25.7    

17 GEMCYTABINUM C25.8      

18 GEMCYTABINUM C25.9   

19 GEMCYTABINUM C34      

20 GEMCYTABINUM C34.0   

21 GEMCYTABINUM C34.1        

22 GEMCYTABINUM C34.2        

23 GEMCYTABINUM C34.3        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 GEMCYTABINUM C34.8        

25 GEMCYTABINUM C34.9 OSKRZELE LUB   

26 GEMCYTABINUM C38.4  

27 GEMCYTABINUM C40        

28 GEMCYTABINUM C40.0       

29 GEMCYTABINUM C40.1     

30 GEMCYTABINUM C40.2     

31 GEMCYTABINUM C40.3     

32 GEMCYTABINUM C40.8          

33 GEMCYTABINUM C40.9       

34 GEMCYTABINUM C45  

35 GEMCYTABINUM C45.0   

36 GEMCYTABINUM C45.1   

37 GEMCYTABINUM C45.2   

38 GEMCYTABINUM C45.7    

39 GEMCYTABINUM C45.9   

40 GEMCYTABINUM C48.0   

41 GEMCYTABINUM C49         

42 GEMCYTABINUM C49.0           

43 GEMCYTABINUM C49.1 TKANKA          

44 GEMCYTABINUM C49.2           

45 GEMCYTABINUM C49.3        

46 GEMCYTABINUM C49.4       

47 GEMCYTABINUM C49.5       

48 GEMCYTABINUM C49.6        

49 GEMCYTABINUM C49.8        KIEJ  

50 GEMCYTABINUM C49.9       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 GEMCYTABINUM C50    

52 GEMCYTABINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

53 GEMCYTABINUM C50.1    

54 GEMCYTABINUM C50.2     

55 GEMCYTABINUM C50.3     

56 GEMCYTABINUM C50.4     

57 GEMCYTABINUM C50.5     

58 GEMCYTABINUM C50.6    

59 GEMCYTABINUM C50.8 ZMI     

60 GEMCYTABINUM C50.9   

61 GEMCYTABINUM C56    

62 GEMCYTABINUM C57          

63 GEMCYTABINUM C57.0   

64 GEMCYTABINUM C57.1    

65 GEMCYTABINUM C57.2    

66 GEMCYTABINUM C57.3 PRZYMACICZA 

67 GEMCYTABINUM C57.4    

68 GEMCYTABINUM C57.7      

69 GEMCYTABINUM C57.8        

70 GEMCYTABINUM C57.9     

71 GEMCYTABINUM C61     

72 GEMCYTABINUM C62    

73 GEMCYTABINUM C62.0   

74 GEMCYTABINUM C62.1   

75 GEMCYTABINUM C62.9   

76 GEMCYTABINUM C67     

77 GEMCYTABINUM C67.0    

78 GEMCYTABINUM C67.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

79 GEMCYTABINUM C67.2     

80 GEMCYTABINUM C67.3     

81 GEMCYTABINUM C67.4     

82 GEMCYTABINUM C67.5    

83 GEMCYTABINUM C67.6   

84 GEMCYTABINUM C67.7 MOCZOWNIK 

85 GEMCYTABINUM C67.8       

86 GEMCYTABINUM C67.9    

87 GEMCYTABINUM C76       

88 GEMCYTABINUM C76.0     

89 GEMCYTABINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

90 GEMCYTABINUM C76.2 BRZUCH 

91 GEMCYTABINUM C76.3 MIEDNICA 

92 GEMCYTABINUM C76.4   

93 GEMCYTABINUM C76.5   

94 GEMCYTABINUM C76.7  LONE UMIEJSCOWIENIE 

95 GEMCYTABINUM C76.8         

96 GEMCYTABINUM C80       

 

        



 C.29.  

HYDROXYCARBAMIDUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 HYDROXYCARBAMIDUM C71    

2 HYDROXYCARBAMIDUM C71.0       

3 HYDROXYCARBAMIDUM C71.1   

4 HYDROXYCARBAMIDUM C71.2   

5 HYDROXYCARBAMIDUM C71.3   

6 HYDROXYCARBAMIDUM C71.4   

7 HYDROXYCARBAMIDUM C71.5   

8 HYDROXYCARBAMIDUM C71.6  

9 HYDROXYCARBAMIDUM C71.7   

10 HYDROXYCARBAMIDUM C71.8      

11 HYDROXYCARBAMIDUM C71.9   

12 HYDROXYCARBAMIDUM C72          
SYSTEMU NERWOWEGO 

13 HYDROXYCARBAMIDUM C72.0   

14 HYDROXYCARBAMIDUM C72.1   

15 HYDROXYCARBAMIDUM C72.2  

16 HYDROXYCARBAMIDUM C72.3 NERW WZROKOWY 

17 HYDROXYCARBAMIDUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

18 HYDROXYCARBAMIDUM C72.5      

19 HYDROXYCARBAMIDUM C72.8            

20 HYDROXYCARBAMIDUM C72.9     

21 HYDROXYCARBAMIDUM C81 CHOROBA HODGKINA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22 HYDROXYCARBAMIDUM C81.0   

23 HYDROXYCARBAMIDUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

24 HYDROXYCARBAMIDUM C81.2  

25 HYDROXYCARBAMIDUM C81.3   

26 HYDROXYCARBAMIDUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

27 HYDROXYCARBAMIDUM C81.9     

28 HYDROXYCARBAMIDUM C83.0     

29 HYDROXYCARBAMIDUM C83.1         

30 HYDROXYCARBAMIDUM C83.2         

31 HYDROXYCARBAMIDUM C83.3   

32 HYDROXYCARBAMIDUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

33 HYDROXYCARBAMIDUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

34 HYDROXYCARBAMIDUM C83.6   

35 HYDROXYCARBAMIDUM C83.7   BURKITTA 

36 HYDROXYCARBAMIDUM C83.8        

37 HYDROXYCARBAMIDUM C83.9      

38 HYDROXYCARBAMIDUM C85       

39 HYDROXYCARBAMIDUM C85.0   

40 HYDROXYCARBAMIDUM C85.1      

41 HYDROXYCARBAMIDUM C85.7       

42 HYDROXYCARBAMIDUM C85.9    

43 HYDROXYCARBAMIDUM C92   

44 HYDROXYCARBAMIDUM C92.0    

45 HYDROXYCARBAMIDUM C92.1    

46 HYDROXYCARBAMIDUM C92.2    

47 HYDROXYCARBAMIDUM C92.3   

48 HYDROXYCARBAMIDUM C92.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49 HYDROXYCARBAMIDUM C92.5   -MONOCYTOWA 

50 HYDROXYCARBAMIDUM C92.7    

51 HYDROXYCARBAMIDUM C92.9    

52 HYDROXYCARBAMIDUM C93   

53 HYDROXYCARBAMIDUM C93.0    

54 HYDROXYCARBAMIDUM C93.1    

55 HYDROXYCARBAMIDUM C93.2    

56 HYDROXYCARBAMIDUM C93.7    

57 HYDROXYCARBAMIDUM C93.9    

58 HYDROXYCARBAMIDUM C94     

59 HYDROXYCARBAMIDUM C94.0        

60 HYDROXYCARBAMIDUM C94.1  CA 

61 HYDROXYCARBAMIDUM C94.2    

62 HYDROXYCARBAMIDUM C94.3     

63 HYDROXYCARBAMIDUM C94.4    

64 HYDROXYCARBAMIDUM C94.5    

65 HYDROXYCARBAMIDUM C94.7    

66 HYDROXYCARBAMIDUM C95      

67 HYDROXYCARBAMIDUM C95.0       

68 HYDROXYCARBAMIDUM C95.1      U 

69 HYDROXYCARBAMIDUM C95.2        

70 HYDROXYCARBAMIDUM C95.7       

71 HYDROXYCARBAMIDUM C95.9   

72 HYDROXYCARBAMIDUM D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 

73 HYDROXYCARBAMIDUM D46   

74 HYDROXYCARBAMIDUM D46.0     

75 HYDROXYCARBAMIDUM D46.1     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

76 HYDROXYCARBAMIDUM D46.2      

77 HYDROXYCARBAMIDUM D46.3        

78 HYDROXYCARBAMIDUM D46.4    

79 HYDROXYCARBAMIDUM D46.7    

80 HYDROXYCARBAMIDUM D46.9    

81 HYDROXYCARBAMIDUM D47.1      

82 HYDROXYCARBAMIDUM D57     

83 HYDROXYCARBAMIDUM D57.0     

84 HYDROXYCARBAMIDUM D57.1     

85 HYDROXYCARBAMIDUM D57.2        

86 HYDROXYCARBAMIDUM D57.3   

87 HYDROXYCARBAMIDUM D57.8 INNE SIERPOWATOK 

88 HYDROXYCARBAMIDUM D75.2   

89 HYDROXYCARBAMIDUM D76.0         

90 HYDROXYCARBAMIDUM D76.1    

91 HYDROXYCARBAMIDUM D76.2 ZESP     

 

        



 C.30.  

IDARUBICIN 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 IDARUBICIN C47         

2 IDARUBICIN C47.0       

3 IDARUBICIN C47.1        

4 IDARUBICIN C47.2        

5 IDARUBICIN C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

6 IDARUBICIN C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

7 IDARUBICIN C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

8 IDARUBICIN C47.6     

9 IDARUBICIN C47.8           

10 IDARUBICIN C47.9 NERWY OBWODOWE I     

11 IDARUBICIN C48       

12 IDARUBICIN C48.0   

13 IDARUBICIN C48.1    

14 IDARUBICIN C48.2   

15 IDARUBICIN C48.8         

16 IDARUBICIN C49         

17 IDARUBICIN C49.0           

18 IDARUBICIN C49.1           

19 IDARUBICIN C49.2           

20 IDARUBICIN C49.3        

21 IDARUBICIN C49.4       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22 IDARUBICIN C49.5       

23 IDARUBICIN C49.6        

24 IDARUBICIN C49.8          

25 IDARUBICIN C49.9       

26 IDARUBICIN C74    

27 IDARUBICIN C74.0 KORA NADNERCZY 

28 IDARUBICIN C74.1   

29 IDARUBICIN C74.9   

30 IDARUBICIN C76       

31 IDARUBICIN C76.0     

32 IDARUBICIN C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

33 IDARUBICIN C76.2 BRZUCH 

34 IDARUBICIN C76.3 MIEDNICA 

35 IDARUBICIN C76.4   

36 IDARUBICIN C76.5   

37 IDARUBICIN C76.7    

38 IDARUBICIN C76.8         

39 IDARUBICIN C85       

40 IDARUBICIN C85.0   

41 IDARUBICIN C85.1      

42 IDARUBICIN C85.7      

43 IDARUBICIN C85.9    

44 IDARUBICIN C91   

45 IDARUBICIN C91.0    

46 IDARUBICIN C91.1    

47 IDARUBICIN C91.2    

48 IDARUBICIN C91.3   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49 IDARUBICIN C91.4   -CELL) 

50 IDARUBICIN C91.5      

51 IDARUBICIN C91.7    

52 IDARUBICIN C91.9    

53 IDARUBICIN C92   

54 IDARUBICIN C92.0    

55 IDARUBICIN C92.1    

56 IDARUBICIN C92.2    

57 IDARUBICIN C92.3   

58 IDARUBICIN C92.4    

59 IDARUBICIN C92.5   -MONOCYTOWA 

60 IDARUBICIN C92.7 INN   

61 IDARUBICIN C92.9    

62 IDARUBICIN C93   

63 IDARUBICIN C93.0    

64 IDARUBICIN C93.1    

65 IDARUBICIN C93.2   MONOCYTOWA 

66 IDARUBICIN C93.7    

67 IDARUBICIN C93.9    

68 IDARUBICIN C94     

69 IDARUBICIN C94.0        

70 IDARUBICIN C94.1   

71 IDARUBICIN C94.2    

72 IDARUBICIN C94.3     

73 IDARUBICIN C94.4    

74 IDARUBICIN C94.5    

75 IDARUBICIN C94.7    

76 IDARUBICIN C95      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

77 IDARUBICIN C95.0        

78 IDARUBICIN C95.1       

79 IDARUBICIN C95.2       

80 IDARUBICIN C95.7        

81 IDARUBICIN C95.9   

82 IDARUBICIN C96          
POKREWNYCH 

83 IDARUBICIN C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

84 IDARUBICIN C96.1   

85 IDARUBICIN C96.2      

86 IDARUBICIN C96.3    

87 IDARUBICIN C96.7         
POKREWNYCH 

88 IDARUBICIN C96.9         

89 IDARUBICIN D46   

90 IDARUBICIN D46.0 OPORNA N   

91 IDARUBICIN D46.1     

92 IDARUBICIN D46.2      

93 IDARUBICIN D46.3         

94 IDARUBICIN D46.4 O   

95 IDARUBICIN D46.7    

96 IDARUBICIN D46.9    

 

        



 C.31.  

IFOSFAMIDUM 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 IFOSFAMIDUM C00    

2 IFOSFAMIDUM C00.0     

3 IFOSFAMIDUM C00.1     

4 IFOSFAMIDUM C00.2     

5 IFOSFAMIDUM C00.3     

6 IFOSFAMIDUM C00.4     

7 IFOSFAMIDUM C00.5 PO       

8 IFOSFAMIDUM C00.6   

9 IFOSFAMIDUM C00.8      

10 IFOSFAMIDUM C00.9   

11 IFOSFAMIDUM C01     

12 IFOSFAMIDUM C02        

13 IFOSFAMIDUM C02.0    

14 IFOSFAMIDUM C02.1   

15 IFOSFAMIDUM C02.2    

16 IFOSFAMIDUM C02.3        

17 IFOSFAMIDUM C02.4   

18 IFOSFAMIDUM C02.8      

19 IFOSFAMIDUM C02.9   

20 IFOSFAMIDUM C03    

21 IFOSFAMIDUM C03.0   

22 IFOSFAMIDUM C03.1   

23 IFOSFAMIDUM C03.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24 IFOSFAMIDUM C04      

25 IFOSFAMIDUM C04.0      

26 IFOSFAMIDUM C04.1      

27 IFOSFAMIDUM C04.8 ZMI       

28 IFOSFAMIDUM C04.9     

29 IFOSFAMIDUM C05    

30 IFOSFAMIDUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31 IFOSFAMIDUM C05.1   

32 IFOSFAMIDUM C05.2 ZYCZEK 

33 IFOSFAMIDUM C05.8       

34 IFOSFAMIDUM C05.9   

35 IFOSFAMIDUM C06          

36 IFOSFAMIDUM C06.0   

37 IFOSFAMIDUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38 IFOSFAMIDUM C06.2   

39 IFOSFAMIDUM C06.8           

40 IFOSFAMIDUM C06.9    

41 IFOSFAMIDUM C07 NOWOTW    

42 IFOSFAMIDUM C08          

43 IFOSFAMIDUM C08.0   

44 IFOSFAMIDUM C08.1   

45 IFOSFAMIDUM C08.8        

46 IFOSFAMIDUM C08.9     

47 IFOSFAMIDUM C09    

48 IFOSFAMIDUM C09.0   

49 IFOSFAMIDUM C09.1   - -G 

50 IFOSFAMIDUM C09.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

51 IFOSFAMIDUM C09.9   

52 IFOSFAMIDUM C10       

53 IFOSFAMIDUM C10.0   

54 IFOSFAMIDUM C10.1 PRZE   

55 IFOSFAMIDUM C10.2      

56 IFOSFAMIDUM C10.3      

57 IFOSFAMIDUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58 IFOSFAMIDUM C10.8        

59 IFOSFAMIDUM C10.9     

60 IFOSFAMIDUM C11       

61 IFOSFAMIDUM C11.0      

62 IFOSFAMIDUM C11.1      

63 IFOSFAMIDUM C11.2      

64 IFOSFAMIDUM C11.3      

65 IFOSFAMIDUM C11.8        

66 IFOSFAMIDUM C11.9     

67 IFOSFAMIDUM C12     

68 IFOSFAMIDUM C13       

69 IFOSFAMIDUM C13.0     

70 IFOSFAMIDUM C13.1  -     - 

71 IFOSFAMIDUM C13.2      

72 IFOSFAMIDUM C13.8        

73 IFOSFAMIDUM C13.9     

74 IFOSFAMIDUM C14             
   

75 IFOSFAMIDUM C14.0     

76 IFOSFAMIDUM C14.2     

77 IFOSFAMIDUM C14.8          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

78 IFOSFAMIDUM C16    

79 IFOSFAMIDUM C16.0 WPUST 

80 IFOSFAMIDUM C16.1   

81 IFOSFAMIDUM C16.2   

82 IFOSFAMIDUM C16.3   

83 IFOSFAMIDUM C16.4  

84 IFOSFAMIDUM C16.5     

85 IFOSFAMIDUM C16.6     

86 IFOSFAMIDUM C16.8      

87 IFOSFAMIDUM C16.9   

88 IFOSFAMIDUM C17 NOWOTW    

89 IFOSFAMIDUM C17.0 DWUNASTNICA 

90 IFOSFAMIDUM C17.1 JELITO CZCZE 

91 IFOSFAMIDUM C17.2   

92 IFOSFAMIDUM C17.3   

93 IFOSFAMIDUM C17.8       

94 IFOSFAMIDUM C17.9    

95 IFOSFAMIDUM C18     

96 IFOSFAMIDUM C18.0   

97 IFOSFAMIDUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98 IFOSFAMIDUM C18.2   

99 IFOSFAMIDUM C18.3   

100 IFOSFAMIDUM C18.4   

101 IFOSFAMIDUM C18.5   

102 IFOSFAMIDUM C18.6   

103 IFOSFAMIDUM C18.7 ESICA 

104 IFOSFAMIDUM C18.8      

105 IFOSFAMIDUM C18.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

106 IFOSFAMIDUM C19    -ODBYTNICZEGO 

107 IFOSFAMIDUM C20    

108 IFOSFAMIDUM C21       

109 IFOSFAMIDUM C21.0   

110 IFOSFAMIDUM C21.1 KANA  

111 IFOSFAMIDUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112 IFOSFAMIDUM C21.8         

113 IFOSFAMIDUM C22       

114 IFOSFAMIDUM C22.0   ROBY 

115 IFOSFAMIDUM C22.1    

116 IFOSFAMIDUM C22.2    

117 IFOSFAMIDUM C22.3    

118 IFOSFAMIDUM C22.4    

119 IFOSFAMIDUM C22.7 INNE NI   

120 IFOSFAMIDUM C22.9   

121 IFOSFAMIDUM C23     

122 IFOSFAMIDUM C24          

123 IFOSFAMIDUM C24.0    

124 IFOSFAMIDUM C24.1     

125 IFOSFAMIDUM C24.8       

126 IFOSFAMIDUM C24.9    

127 IFOSFAMIDUM C25    

128 IFOSFAMIDUM C25.0   

129 IFOSFAMIDUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130 IFOSFAMIDUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131 IFOSFAMIDUM C25.3   

132 IFOSFAMIDUM C25.4    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

133 IFOSFAMIDUM C25.7    

134 IFOSFAMIDUM C25.8      

135 IFOSFAMIDUM C25.9   

136 IFOSFAMIDUM C26         

137 IFOSFAMIDUM C26.0     

138 IFOSFAMIDUM C26.1  

139 IFOSFAMIDUM C26.8       

140 IFOSFAMIDUM C26.9     

141 IFOSFAMIDUM C30        

142 IFOSFAMIDUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143 IFOSFAMIDUM C30.1   

144 IFOSFAMIDUM C31     

145 IFOSFAMIDUM C31.0   

146 IFOSFAMIDUM C31.1   

147 IFOSFAMIDUM C31.2   

148 IFOSFAMIDUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149 IFOSFAMIDUM C31.8      

150 IFOSFAMIDUM C31.9    

151 IFOSFAMIDUM C32    

152 IFOSFAMIDUM C32.0  

153 IFOSFAMIDUM C32.1  

154 IFOSFAMIDUM C32.2   

155 IFOSFAMIDUM C32.3   

156 IFOSFAMIDUM C32.8      

157 IFOSFAMIDUM C32.9   

158 IFOSFAMIDUM C33    

159 IFOSFAMIDUM C34 NOWO     

160 IFOSFAMIDUM C34.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

161 IFOSFAMIDUM C34.1        

162 IFOSFAMIDUM C34.2        

163 IFOSFAMIDUM C34.3        

164 IFOSFAMIDUM C34.8        

165 IFOSFAMIDUM C34.9     

166 IFOSFAMIDUM C37    

167 IFOSFAMIDUM C38       

168 IFOSFAMIDUM C38.0 SERCE 

169 IFOSFAMIDUM C38.1   

170 IFOSFAMIDUM C38.2   

171 IFOSFAMIDUM C38.3    

172 IFOSFAMIDUM C38.4  

173 IFOSFAMIDUM C38.8         

174 IFOSFAMIDUM C39         
   

175 IFOSFAMIDUM C39.0       

176 IFOSFAMIDUM C39.8           

177 IFOSFAMIDUM C39.9        

178 IFOSFAMIDUM C40        

179 IFOSFAMIDUM C40.0       

180 IFOSFAMIDUM C40.1     

181 IFOSFAMIDUM C40.2     

182 IFOSFAMIDUM C40.3     

183 IFOSFAMIDUM C40.8 ZMIANA PRZEKRACZA        

184 IFOSFAMIDUM C40.9       

185 IFOSFAMIDUM C41             

186 IFOSFAMIDUM C41.0  ZASZKI I TWARZY 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

187 IFOSFAMIDUM C41.1  

188 IFOSFAMIDUM C41.2   

189 IFOSFAMIDUM C41.3      

190 IFOSFAMIDUM C41.4       

191 IFOSFAMIDUM C41.8         

192 IFOSFAMIDUM C41.9      

193 IFOSFAMIDUM C43    

194 IFOSFAMIDUM C43.0    

195 IFOSFAMIDUM C43.1        

196 IFOSFAMIDUM C43.2        

197 IFOSFAMIDUM C43.3        

198 IFOSFAMIDUM C43.4         

199 IFOSFAMIDUM C43.5    

200 IFOSFAMIDUM C43.6        

201 IFOSFAMIDUM C43.7        

202 IFOSFAMIDUM C43.8       GRANICE  

203 IFOSFAMIDUM C43.9     

204 IFOSFAMIDUM C46    

205 IFOSFAMIDUM C46.0     

206 IFOSFAMIDUM C46.1      

207 IFOSFAMIDUM C46.2   GO PODNIEBIENIA 

208 IFOSFAMIDUM C46.3      

209 IFOSFAMIDUM C46.7      

210 IFOSFAMIDUM C46.8      

211 IFOSFAMIDUM C46.9     

212 IFOSFAMIDUM C47         

213 IFOSFAMIDUM C47.0       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

214 IFOSFAMIDUM C47.1        

215 IFOSFAMIDUM C47.2 NERWY OBWODOW      

216 IFOSFAMIDUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

217 IFOSFAMIDUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

218 IFOSFAMIDUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

219 IFOSFAMIDUM C47.6     

220 IFOSFAMIDUM C47.8           

221 IFOSFAMIDUM C47.9         

222 IFOSFAMIDUM C48       

223 IFOSFAMIDUM C48.0   

224 IFOSFAMIDUM C48.1    

225 IFOSFAMIDUM C48.2   

226 IFOSFAMIDUM C48.8         

227 IFOSFAMIDUM C49 NOWO        

228 IFOSFAMIDUM C49.0           

229 IFOSFAMIDUM C49.1           

230 IFOSFAMIDUM C49.2           

231 IFOSFAMIDUM C49.3        

232 IFOSFAMIDUM C49.4       

233 IFOSFAMIDUM C49.5       

234 IFOSFAMIDUM C49.6        

235 IFOSFAMIDUM C49.8          

236 IFOSFAMIDUM C49.9       

237 IFOSFAMIDUM C50  WY SUTKA 

238 IFOSFAMIDUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

239 IFOSFAMIDUM C50.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

240 IFOSFAMIDUM C50.2    

241 IFOSFAMIDUM C50.3     

242 IFOSFAMIDUM C50.4     

243 IFOSFAMIDUM C50.5     

244 IFOSFAMIDUM C50.6    

245 IFOSFAMIDUM C50.8      

246 IFOSFAMIDUM C50.9   

247 IFOSFAMIDUM C51    

248 IFOSFAMIDUM C51.0    

249 IFOSFAMIDUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

250 IFOSFAMIDUM C51.2  

251 IFOSFAMIDUM C51.8      

252 IFOSFAMIDUM C51.9   

253 IFOSFAMIDUM C52    

254 IFOSFAMIDUM C53     

255 IFOSFAMIDUM C53.0     

256 IFOSFAMIDUM C53.1     

257 IFOSFAMIDUM C53.8       

258 IFOSFAMIDUM C53.9    

259 IFOSFAMIDUM C54     

260 IFOSFAMIDUM C54.0   

261 IFOSFAMIDUM C54.1   

262 IFOSFAMIDUM C54.2   

263 IFOSFAMIDUM C54.3 DNO MACICY 

264 IFOSFAMIDUM C54.8       

265 IFOSFAMIDUM C54.9    

266 IFOSFAMIDUM C55      

267 IFOSFAMIDUM C56    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

268 IFOSFAMIDUM C57          

269 IFOSFAMIDUM C57.0   

270 IFOSFAMIDUM C57.1    

271 IFOSFAMIDUM C57.2    

272 IFOSFAMIDUM C57.3 PRZYMACICZA 

273 IFOSFAMIDUM C57.4    

274 IFOSFAMIDUM C57.7       

275 IFOSFAMIDUM C57.8        

276 IFOSFAMIDUM C57.9     

277 IFOSFAMIDUM C61     

278 IFOSFAMIDUM C62    

279 IFOSFAMIDUM C62.0   

280 IFOSFAMIDUM C62.1   

281 IFOSFAMIDUM C62.9   

282 IFOSFAMIDUM C63         

283 IFOSFAMIDUM C63.0  

284 IFOSFAMIDUM C63.1   

285 IFOSFAMIDUM C63.2 MOSZNA 

286 IFOSFAMIDUM C63.7      

287 IFOSFAMIDUM C63.8        

288 IFOSFAMIDUM C63.9     

289 IFOSFAMIDUM C64.9 NEPHROBLASTOMA (GUZ WILMSA) 

290 IFOSFAMIDUM C65     

291 IFOSFAMIDUM C66    

292 IFOSFAMIDUM C67     

293 IFOSFAMIDUM C67.0    

294 IFOSFAMIDUM C67.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

295 IFOSFAMIDUM C67.2     

296 IFOSFAMIDUM C67.3   A MOCZOWEGO 

297 IFOSFAMIDUM C67.4     

298 IFOSFAMIDUM C67.5    

299 IFOSFAMIDUM C67.6   

300 IFOSFAMIDUM C67.7 MOCZOWNIK 

301 IFOSFAMIDUM C67.8     EGO  

302 IFOSFAMIDUM C67.9    

303 IFOSFAMIDUM C68        

304 IFOSFAMIDUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

305 IFOSFAMIDUM C68.1    

306 IFOSFAMIDUM C68.8 ZMIANA PR     

307 IFOSFAMIDUM C68.9    

308 IFOSFAMIDUM C69    

309 IFOSFAMIDUM C69.0  

310 IFOSFAMIDUM C69.1  

311 IFOSFAMIDUM C69.2  

312 IFOSFAMIDUM C69.3 NACZ 

313 IFOSFAMIDUM C69.4   

314 IFOSFAMIDUM C69.5     

315 IFOSFAMIDUM C69.6  

316 IFOSFAMIDUM C69.8      

317 IFOSFAMIDUM C69.9   

318 IFOSFAMIDUM C70  IWY OPON 

319 IFOSFAMIDUM C70.0   

320 IFOSFAMIDUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

321 IFOSFAMIDUM C70.9   

322 IFOSFAMIDUM C71    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

323 IFOSFAMIDUM C71.0      

324 IFOSFAMIDUM C71.1   

325 IFOSFAMIDUM C71.2   

326 IFOSFAMIDUM C71.3   

327 IFOSFAMIDUM C71.4   

328 IFOSFAMIDUM C71.5   

329 IFOSFAMIDUM C71.6  

330 IFOSFAMIDUM C71.7   

331 IFOSFAMIDUM C71.8 ZMIANA     

332 IFOSFAMIDUM C71.9   

333 IFOSFAMIDUM C72          
SYSTEMU NERWOWEGO 

334 IFOSFAMIDUM C72.0   

335 IFOSFAMIDUM C72.1   

336 IFOSFAMIDUM C72.2  

337 IFOSFAMIDUM C72.3 NERW WZROKOWY 

338 IFOSFAMIDUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

339 IFOSFAMIDUM C72.5      

340 IFOSFAMIDUM C72.8            

341 IFOSFAMIDUM C72.9     

342 IFOSFAMIDUM C73    

343 IFOSFAMIDUM C74    

344 IFOSFAMIDUM C74.0 KORA NADNERCZY 

345 IFOSFAMIDUM C74.1   

346 IFOSFAMIDUM C74.9   

347 IFOSFAMIDUM C75           

348 IFOSFAMIDUM C75.0   

349 IFOSFAMIDUM C75.1 PRZYSADKA GRU 
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

350 IFOSFAMIDUM C75.2  - 

351 IFOSFAMIDUM C75.3 SZYSZYNKA 

352 IFOSFAMIDUM C75.4   

353 IFOSFAMIDUM C75.5       

354 IFOSFAMIDUM C75.8      

355 IFOSFAMIDUM C75.9     

356 IFOSFAMIDUM C76       

357 IFOSFAMIDUM C76.0     

358 IFOSFAMIDUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

359 IFOSFAMIDUM C76.2 BRZUCH 

360 IFOSFAMIDUM C76.3 MIEDNICA 

361 IFOSFAMIDUM C76.4   

362 IFOSFAMIDUM C76.5   

363 IFOSFAMIDUM C76.7    

364 IFOSFAMIDUM C76.8         

365 IFOSFAMIDUM C77        

366 IFOSFAMIDUM C77.0       

367 IFOSFAMIDUM C77.1      

368 IFOSFAMIDUM C77.2      

369 IFOSFAMIDUM C77.3       

370 IFOSFAMIDUM C77.4       

371 IFOSFAMIDUM C77.5     

372 IFOSFAMIDUM C77.8     

373 IFOSFAMIDUM C77.9    

374 IFOSFAMIDUM C78        

375 IFOSFAMIDUM C78.0     

376 IFOSFAMIDUM C78.1     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

377 IFOSFAMIDUM C78.2     

378 IFOSFAMIDUM C78.3         

379 IFOSFAMIDUM C78.4      

380 IFOSFAMIDUM C78.5        

381 IFOSFAMIDUM C78.6        

382 IFOSFAMIDUM C78.7     

383 IFOSFAMIDUM C78.8          

384 IFOSFAMIDUM C79      

385 IFOSFAMIDUM C79.0        

386 IFOSFAMIDUM C79.1            

387 IFOSFAMIDUM C79.2     

388 IFOSFAMIDUM C79.3        

389 IFOSFAMIDUM C79.4          

390 IFOSFAMIDUM C79.5        

391 IFOSFAMIDUM C79.6     

392 IFOSFAMIDUM C79.7     

393 IFOSFAMIDUM C79.8       

394 IFOSFAMIDUM C80       

395 IFOSFAMIDUM C81 CHOROBA HODGKINA 

396 IFOSFAMIDUM C81.0   

397 IFOSFAMIDUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

398 IFOSFAMIDUM C81.2  

399 IFOSFAMIDUM C81.3   

400 IFOSFAMIDUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

401 IFOSFAMIDUM C81.9     

402 IFOSFAMIDUM C82     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

403 IFOSFAMIDUM C82.0         

404 IFOSFAMIDUM C82.1             

405 IFOSFAMIDUM C82.2   

406 IFOSFAMIDUM C82.7     WEGO 

407 IFOSFAMIDUM C82.9    

408 IFOSFAMIDUM C83    

409 IFOSFAMIDUM C83.0     

410 IFOSFAMIDUM C83.1         

411 IFOSFAMIDUM C83.2        

412 IFOSFAMIDUM C83.3   

413 IFOSFAMIDUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

414 IFOSFAMIDUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

415 IFOSFAMIDUM C83.6  LANY) 

416 IFOSFAMIDUM C83.7    

417 IFOSFAMIDUM C83.8      

418 IFOSFAMIDUM C83.9     

419 IFOSFAMIDUM C84        

420 IFOSFAMIDUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

421 IFOSFAMIDUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

422 IFOSFAMIDUM C84.2     

423 IFOSFAMIDUM C84.3   

424 IFOSFAMIDUM C84.4      

425 IFOSFAMIDUM C84.5 I     

426 IFOSFAMIDUM C85       

427 IFOSFAMIDUM C85.0   

428 IFOSFAMIDUM C85.1      

429 IFOSFAMIDUM C85.7      
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

430 IFOSFAMIDUM C85.9    

431 IFOSFAMIDUM C88    

432 IFOSFAMIDUM C88.0   

433 IFOSFAMIDUM C88.1     

434 IFOSFAMIDUM C88.2     

435 IFOSFAMIDUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

436 IFOSFAMIDUM C88.7     

437 IFOSFAMIDUM C88.9    ONE 

438 IFOSFAMIDUM C90         

439 IFOSFAMIDUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

440 IFOSFAMIDUM C90.1   

441 IFOSFAMIDUM C90.2    

442 IFOSFAMIDUM C91 BIA  

443 IFOSFAMIDUM C91.0    

444 IFOSFAMIDUM C91.1    

445 IFOSFAMIDUM C91.2    

446 IFOSFAMIDUM C91.3   

447 IFOSFAMIDUM C91.4   -CELL) 

448 IFOSFAMIDUM C91.5      

449 IFOSFAMIDUM C91.7    

450 IFOSFAMIDUM C91.9    

451 IFOSFAMIDUM C92   

452 IFOSFAMIDUM C92.0    

453 IFOSFAMIDUM C92.1    

454 IFOSFAMIDUM C92.2    

455 IFOSFAMIDUM C92.3   

456 IFOSFAMIDUM C92.4    

457 IFOSFAMIDUM C92.5   -MONOCYTOWA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

458 IFOSFAMIDUM C92.7    

459 IFOSFAMIDUM C92.9    

460 IFOSFAMIDUM C93   

461 IFOSFAMIDUM C93.0    

462 IFOSFAMIDUM C93.1 P   

463 IFOSFAMIDUM C93.2    

464 IFOSFAMIDUM C93.7    

465 IFOSFAMIDUM C93.9    

466 IFOSFAMIDUM C94     

467 IFOSFAMIDUM C94.0        

468 IFOSFAMIDUM C94.1   

469 IFOSFAMIDUM C94.2    

470 IFOSFAMIDUM C94.3     

471 IFOSFAMIDUM C94.4    

472 IFOSFAMIDUM C94.5    

473 IFOSFAMIDUM C94.7    

474 IFOSFAMIDUM C95      

475 IFOSFAMIDUM C95.0      DZAJU 

476 IFOSFAMIDUM C95.1       

477 IFOSFAMIDUM C95.2       

478 IFOSFAMIDUM C95.7        

479 IFOSFAMIDUM C95.9   

480 IFOSFAMIDUM C96          
POKREWNYCH 

481 IFOSFAMIDUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

482 IFOSFAMIDUM C96.1   

483 IFOSFAMIDUM C96.2 GUZY     

484 IFOSFAMIDUM C96.3    
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

485 IFOSFAMIDUM C96.7         
POKREWNYCH 

486 IFOSFAMIDUM C96.9         

487 IFOSFAMIDUM C97        

488 IFOSFAMIDUM D01           

489 IFOSFAMIDUM D01.0  

490 IFOSFAMIDUM D01.1  -ODBYTNICZE 

491 IFOSFAMIDUM D01.2 ODBYTNICA 

492 IFOSFAMIDUM D01.3     

493 IFOSFAMIDUM D01.4      

494 IFOSFAMIDUM D01.5       

495 IFOSFAMIDUM D01.7     

496 IFOSFAMIDUM D01.9    

497 IFOSFAMIDUM D03 CZERNIAK IN SITU 

498 IFOSFAMIDUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

499 IFOSFAMIDUM D03.1         

500 IFOSFAMIDUM D03.2         

501 IFOSFAMIDUM D03.3         

502 IFOSFAMIDUM D03.4         

503 IFOSFAMIDUM D03.5 CZERNIAK    

504 IFOSFAMIDUM D03.6         

505 IFOSFAMIDUM D03.7         

506 IFOSFAMIDUM D03.8      

507 IFOSFAMIDUM D03.9 CZERNIAK    

508 IFOSFAMIDUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

509 IFOSFAMIDUM D06.0     

510 IFOSFAMIDUM D06.1     

511 IFOSFAMIDUM D06.7     
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

512 IFOSFAMIDUM D06.9 SZYJKA MAC  

513 IFOSFAMIDUM D07         

514 IFOSFAMIDUM D07.0   

515 IFOSFAMIDUM D07.1 SROM 

516 IFOSFAMIDUM D07.2 POCHWA 

517 IFOSFAMIDUM D07.3       

518 IFOSFAMIDUM D07.4  

519 IFOSFAMIDUM D07.5   

520 IFOSFAMIDUM D07.6       

521 IFOSFAMIDUM D09        

522 IFOSFAMIDUM D09.0   

523 IFOSFAMIDUM D09.1       

524 IFOSFAMIDUM D09.2 OKO 

525 IFOSFAMIDUM D09.3       

526 IFOSFAMIDUM D09.7       

527 IFOSFAMIDUM D09.9 RAK    

528 IFOSFAMIDUM D10       

529 IFOSFAMIDUM D10.0 WARGA 

530 IFOSFAMIDUM D10.1  

531 IFOSFAMIDUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

532 IFOSFAMIDUM D10.3       

533 IFOSFAMIDUM D10.4  

534 IFOSFAMIDUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

535 IFOSFAMIDUM D10.6    

536 IFOSFAMIDUM D10.7    

537 IFOSFAMIDUM D10.9   

538 IFOSFAMIDUM D11      

539 IFOSFAMIDUM D11.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

540 IFOSFAMIDUM D11.7     

541 IFOSFAMIDUM D11.9     

542 IFOSFAMIDUM D12      U 

543 IFOSFAMIDUM D12.0   

544 IFOSFAMIDUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

545 IFOSFAMIDUM D12.2   

546 IFOSFAMIDUM D12.3   

547 IFOSFAMIDUM D12.4   

548 IFOSFAMIDUM D12.5   

549 IFOSFAMIDUM D12.6   

550 IFOSFAMIDUM D12.7  -ODBYTNICZE 

551 IFOSFAMIDUM D12.8 ODBYTNICA 

552 IFOSFAMIDUM D12.9     

553 IFOSFAMIDUM D13         

554 IFOSFAMIDUM D13.0  

555 IFOSFAMIDUM D13.1  

556 IFOSFAMIDUM D13.2 DWUNASTNICA 

557 IFOSFAMIDUM D13.3       

558 IFOSFAMIDUM D13.4  

559 IFOSFAMIDUM D13.5    

560 IFOSFAMIDUM D13.6 TRZUSTKA 

561 IFOSFAMIDUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

562 IFOSFAMIDUM D13.9     

563 IFOSFAMIDUM D14        

564 IFOSFAMIDUM D14.0        

565 IFOSFAMIDUM D14.1  

566 IFOSFAMIDUM D14.2 TCHAWICA 
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567 IFOSFAMIDUM D14.3    

568 IFOSFAMIDUM D14.4    

569 IFOSFAMIDUM D15         

570 IFOSFAMIDUM D15.0 GRASICA 

571 IFOSFAMIDUM D15.1 SERCE 

572 IFOSFAMIDUM D15.2  

573 IFOSFAMIDUM D15.7      

574 IFOSFAMIDUM D15.9    EJ 

575 IFOSFAMIDUM D16       

576 IFOSFAMIDUM D16.0       

577 IFOSFAMIDUM D16.1     

578 IFOSFAMIDUM D16.2     

579 IFOSFAMIDUM D16.3     

580 IFOSFAMIDUM D16.4     

581 IFOSFAMIDUM D16.5  

582 IFOSFAMIDUM D16.6  

583 IFOSFAMIDUM D16.7     

584 IFOSFAMIDUM D16.8      NA 

585 IFOSFAMIDUM D16.9      

586 IFOSFAMIDUM D20          

587 IFOSFAMIDUM D20.0   

588 IFOSFAMIDUM D20.1 OTRZEWNA 

589 IFOSFAMIDUM D21          

590 IFOSFAMIDUM D21.0           

591 IFOSFAMIDUM D21.1            

592 IFOSFAMIDUM D21.2            
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 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

593 IFOSFAMIDUM D21.3         

594 IFOSFAMIDUM D21.4        

595 IFOSFAMIDUM D21.5 TKAN       

596 IFOSFAMIDUM D21.6          

597 IFOSFAMIDUM D21.9        

598 IFOSFAMIDUM D27    

599 IFOSFAMIDUM D28         

600 IFOSFAMIDUM D28.0 SROM 

601 IFOSFAMIDUM D28.1 POCHWA 

602 IFOSFAMIDUM D28.2    

603 IFOSFAMIDUM D28.7      

604 IFOSFAMIDUM D28.9     

605 IFOSFAMIDUM D29      

606 IFOSFAMIDUM D29.0  

607 IFOSFAMIDUM D29.1   

608 IFOSFAMIDUM D29.2  

609 IFOSFAMIDUM D29.3  

610 IFOSFAMIDUM D29.4 MOSZNA 

611 IFOSFAMIDUM D29.7     

612 IFOSFAMIDUM D29.9     

613 IFOSFAMIDUM D30     

614 IFOSFAMIDUM D30.0 NERKA 

615 IFOSFAMIDUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

616 IFOSFAMIDUM D30.2  

617 IFOSFAMIDUM D30.3   

618 IFOSFAMIDUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

619 IFOSFAMIDUM D30.7    

620 IFOSFAMIDUM D30.9    
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621 IFOSFAMIDUM D31  R OKA 

622 IFOSFAMIDUM D31.0  

623 IFOSFAMIDUM D31.1  

624 IFOSFAMIDUM D31.2  

625 IFOSFAMIDUM D31.3  

626 IFOSFAMIDUM D31.4   

627 IFOSFAMIDUM D31.5     

628 IFOSFAMIDUM D31.6   

629 IFOSFAMIDUM D31.9   

630 IFOSFAMIDUM D32     

631 IFOSFAMIDUM D32.0   

632 IFOSFAMIDUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

633 IFOSFAMIDUM D32.9   

634 IFOSFAMIDUM D33           

635 IFOSFAMIDUM D33.0   

636 IFOSFAMIDUM D33.1   

637 IFOSFAMIDUM D33.2   

638 IFOSFAMIDUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

639 IFOSFAMIDUM D33.4 RDZ  

640 IFOSFAMIDUM D33.7       

641 IFOSFAMIDUM D33.9     

642 IFOSFAMIDUM D34    

643 IFOSFAMIDUM D35        

644 IFOSFAMIDUM D35.0 NADNERCZA 

645 IFOSFAMIDUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

646 IFOSFAMIDUM D35.2 PRZYSADKA 

647 IFOSFAMIDUM D35.3  - 
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648 IFOSFAMIDUM D35.4 SZYSZYNKA 

649 IFOSFAMIDUM D35.5  SZYJNY 

650 IFOSFAMIDUM D35.6       

651 IFOSFAMIDUM D35.7      

652 IFOSFAMIDUM D35.8      

653 IFOSFAMIDUM D35.9     

654 IFOSFAMIDUM D36         

655 IFOSFAMIDUM D36.0   

656 IFOSFAMIDUM D36.1       

657 IFOSFAMIDUM D36.7   UMIEJSCOWIENIE 

658 IFOSFAMIDUM D36.9     

659 IFOSFAMIDUM D37             

660 IFOSFAMIDUM D37.0      

661 IFOSFAMIDUM D37.1  

662 IFOSFAMIDUM D37.2 JELITO CIENKIE 

663 IFOSFAMIDUM D37.3   

664 IFOSFAMIDUM D37.4  

665 IFOSFAMIDUM D37.5 ODBYTNICA 

666 IFOSFAMIDUM D37.6       

667 IFOSFAMIDUM D37.7 INNE NAR  

668 IFOSFAMIDUM D37.9    

669 IFOSFAMIDUM D38          
ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ 

670 IFOSFAMIDUM D38.0  

671 IFOSFAMIDUM D38.1 T    

672 IFOSFAMIDUM D38.2  

673 IFOSFAMIDUM D38.3  

674 IFOSFAMIDUM D38.4 GRASICA 
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675 IFOSFAMIDUM D38.5     

676 IFOSFAMIDUM D38.6    

677 IFOSFAMIDUM D39 NOWO         

678 IFOSFAMIDUM D39.0 MACICA 

679 IFOSFAMIDUM D39.1 JAJNIK 

680 IFOSFAMIDUM D39.2  

681 IFOSFAMIDUM D39.7     

682 IFOSFAMIDUM D39.9     

683 IFOSFAMIDUM D40           

684 IFOSFAMIDUM D40.0   

685 IFOSFAMIDUM D40.1  

686 IFOSFAMIDUM D40.7     

687 IFOSFAMIDUM D40.9     

688 IFOSFAMIDUM D41         

689 IFOSFAMIDUM D41.0 NERKA 

690 IFOSFAMIDUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

691 IFOSFAMIDUM D41.2  

692 IFOSFAMIDUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

693 IFOSFAMIDUM D41.4   

694 IFOSFAMIDUM D41.7    

695 IFOSFAMIDUM D41.9    

696 IFOSFAMIDUM D42        

697 IFOSFAMIDUM D42.0   

698 IFOSFAMIDUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

699 IFOSFAMIDUM D42.9   

700 IFOSFAMIDUM D43          
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701 IFOSFAMIDUM D43.0   

702 IFOSFAMIDUM D43.1  OTOWE 

703 IFOSFAMIDUM D43.2   

704 IFOSFAMIDUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

705 IFOSFAMIDUM D43.4   

706 IFOSFAMIDUM D43.7      

707 IFOSFAMIDUM D43.9     

708 IFOSFAMIDUM D44          

709 IFOSFAMIDUM D44.0 TARCZYCA 

710 IFOSFAMIDUM D44.1 NADNERCZA 

711 IFOSFAMIDUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

712 IFOSFAMIDUM D44.3 PRZYSADKA 

713 IFOSFAMIDUM D44.4  - 

714 IFOSFAMIDUM D44.5 SZYSZYNKA 

715 IFOSFAMIDUM D44.6   

716 IFOSFAMIDUM D44.7       

717 IFOSFAMIDUM D44.8      

718 IFOSFAMIDUM D44.9     

719 IFOSFAMIDUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

720 IFOSFAMIDUM D47.7          
    

721 IFOSFAMIDUM D47.9        
      

722 IFOSFAMIDUM D48            

723 IFOSFAMIDUM D48.0     

724 IFOSFAMIDUM D48.1       

725 IFOSFAMIDUM D48.2       
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726 IFOSFAMIDUM D48.3   

727 IFOSFAMIDUM D48.4 OTRZEWNA 

728 IFOSFAMIDUM D48.5  

729 IFOSFAMIDUM D48.6 SUTEK 

730 IFOSFAMIDUM D48.7    

731 IFOSFAMIDUM D48.9        

732 IFOSFAMIDUM D76.0      KOWANA GDZIE INDZIEJ 

733 IFOSFAMIDUM D76.1    

734 IFOSFAMIDUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

735 IFOSFAMIDUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

736 IFOSFAMIDUM E85.1 SKROBIAWICA      

737 IFOSFAMIDUM E85.2        

738 IFOSFAMIDUM E85.3    

739 IFOSFAMIDUM E85.4      SKROBIOWATYCH 

740 IFOSFAMIDUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

741 IFOSFAMIDUM E85.9   

 

        



 C.32.  
 
INTERFERON ALFA 
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1.  INTERFERON ALFA C43    

2.  INTERFERON ALFA C43.0    

3.  INTERFERON ALFA C43.1        

4.  INTERFERON ALFA C43.2        

5.  INTERFERON ALFA C43.3        

6.  INTERFERON ALFA C43.4 CZERNIA        

7.  INTERFERON ALFA C43.5    

8.  INTERFERON ALFA C43.6        

9.  INTERFERON ALFA C43.7        

10.  INTERFERON ALFA C43.8         

11.  INTERFERON ALFA C43.9     

12.  INTERFERON ALFA C64        

13.  INTERFERON ALFA C65     

14.  INTERFERON ALFA C69    

15.  INTERFERON ALFA C69.0  

16.  INTERFERON ALFA C69.1  

17.  INTERFERON ALFA C69.2  

18.  INTERFERON ALFA C69.3  

19.  INTERFERON ALFA C69.4   

20.  INTERFERON ALFA C69.5     

21.  INTERFERON ALFA C69.6  

22.  INTERFERON ALFA C69.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  INTERFERON ALFA C69.9   

24.  INTERFERON ALFA C80       

25.  INTERFERON ALFA C90         

26.  INTERFERON ALFA C90.0 SZPICZAK MNOGI 

27.  INTERFERON ALFA C90.1   

28.  INTERFERON ALFA C90.2    

29.  INTERFERON ALFA C91.4   -CELL) 

30.  INTERFERON ALFA C92   

31.  INTERFERON ALFA C92.0    

32.  INTERFERON ALFA C92.1    

33.  INTERFERON ALFA C92.2    

34.  INTERFERON ALFA C92.3  PIKOWY 

35.  INTERFERON ALFA C92.4    

36.  INTERFERON ALFA C92.5   -MONOCYTOWA 

37.  INTERFERON ALFA C92.7    

38.  INTERFERON ALFA C92.9    

39.  INTERFERON ALFA C97        

40.  INTERFERON ALFA D03 CZERNIAK IN SITU 

41.  INTERFERON ALFA D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

42.  INTERFERON ALFA D03.1         

43.  INTERFERON ALFA D03.2 CZERNIAK I       

44.  INTERFERON ALFA D03.3         

45.  INTERFERON ALFA D03.4         

46.  INTERFERON ALFA D03.5     

47.  INTERFERON ALFA D03.6         

48.  INTERFERON ALFA D03.7         

49.  INTERFERON ALFA D03.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

50.  INTERFERON ALFA D03.9     

51.  INTERFERON ALFA D18         

52.  INTERFERON ALFA D18.0     

53.  INTERFERON ALFA D18.1     

54.  INTERFERON ALFA D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 

55.  INTERFERON ALFA D47.1     

56.  INTERFERON ALFA D75.2   

57.  INTERFERON ALFA D76.1    

58.  INTERFERON ALFA D76.2      

59.  INTERFERON ALFA E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

60.  INTERFERON ALFA E85.0      -NEUROPATYCZNA 

61.  INTERFERON ALFA E85.1       

62.  INTERFERON ALFA E85.2        

63.  INTERFERON ALFA E85.3    

64.  INTERFERON ALFA E85.4       

65.  INTERFERON ALFA E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

66.  INTERFERON ALFA E85.9   

 

        



 C.33.  
 
INTERFERONUM ALFA-2A 

 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  INTERFERONUM ALFA-2A C64        

2.  INTERFERONUM ALFA-2A C84        

3.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

4.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

5.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.2     

6.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.3   

7.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.4      

8.  INTERFERONUM ALFA-2A C84.5      

9.  INTERFERONUM ALFA-2A C85       

10.  INTERFERONUM ALFA-2A C85.0   

11.  INTERFERONUM ALFA-2A C85.1      

12.  INTERFERONUM ALFA-2A C85.7      

13.  INTERFERONUM ALFA-2A C85.9    

14.  INTERFERONUM ALFA-2A C91.4  WA (HAIRY-CELL) 

15.  INTERFERONUM ALFA-2A D18         

16.  INTERFERONUM ALFA-2A D18.0     

17.  INTERFERONUM ALFA-2A D18.1   K UMIEJSCOWIENIA 

18.  INTERFERONUM ALFA-2A D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 

19.  INTERFERONUM ALFA-2A D47.1     

20.  INTERFERONUM ALFA-2A D75.2   

        



 

 C.34.  
 
INTERFERONUM ALFA-2B 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  INTERFERONUM ALFA-2B C43    
2.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.0   WARGI 
3.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.1        
4.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.2        
5.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.3        
6.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.4         
7.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.5    
8.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.6        
9.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.7 CZERNIAK       
10.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.8         
11.  INTERFERONUM ALFA-2B C43.9     
12.  INTERFERONUM ALFA-2B C64        
13.  INTERFERONUM ALFA-2B C82     
14.  INTERFERONUM ALFA-2B C82.0          
15.  INTERFERONUM ALFA-2B C82.1            
16.  INTERFERONUM ALFA-2B C82.2   
17.  INTERFERONUM ALFA-2B C82.7      
18.  INTERFERONUM ALFA-2B C82.9    
19.  INTERFERONUM ALFA-2B C84        
20.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 
21.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 
22.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.2     
23.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.3  DALNY 
24.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.4      
25.  INTERFERONUM ALFA-2B C84.5      
26.  INTERFERONUM ALFA-2B C90.0 SZPICZAK MNOGI 
27.  INTERFERONUM ALFA-2B C91   
28.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.0    
29.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.1    
30.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.2    
31.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.3   
32.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.4   -CELL) 
33.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.5      

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

34.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.7    
35.  INTERFERONUM ALFA-2B C91.9    
36.  INTERFERONUM ALFA-2B C92   
37.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.0    
38.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.1    
39.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.2    
40.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.3   
41.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.4   ROMIELOCYTOWA 
42.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.5   -MONOCYTOWA 
43.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.7    
44.  INTERFERONUM ALFA-2B C92.9    
45.  INTERFERONUM ALFA-2B D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 
46.  INTERFERONUM ALFA-2B D47.1     
47.  INTERFERONUM ALFA-2B D75.2   
48.  INTERFERONUM ALFA-2B E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 
49.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.0      -NEUROPATYCZNA 
50.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.1       
51.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.2        
52.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.3    
53.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.4       
54.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.8 INNE AMYLOIDOZY 
55.  INTERFERONUM ALFA-2B E85.9   

 

        



 C.35.  
 
IRINOTECANUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  IRINOTECANUM C15   

2.  IRINOTECANUM C15.0    

3.  IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA   

4.  IRINOTECANUM C15.2    

5.  IRINOTECANUM C15.3     

6.  IRINOTECANUM C15.4     

7.  IRINOTECANUM C15.5     

8.  IRINOTECANUM C15.8      

9.  IRINOTECANUM C15.9   

10.  IRINOTECANUM C16    

11.  IRINOTECANUM C16.0 WPUST 

12.  IRINOTECANUM C16.1   

13.  IRINOTECANUM C16.2   

14.  IRINOTECANUM C16.3   

15.  IRINOTECANUM C16.4  

16.  IRINOTECANUM C16.5     

17.  IRINOTECANUM C16.6     

18.  IRINOTECANUM C16.8      

19.  IRINOTECANUM C16.9   

20.  IRINOTECANUM C17     

21.  IRINOTECANUM C17.0 DWUNASTNICA 

22.  IRINOTECANUM C17.1 JELITO CZCZE 

23.  IRINOTECANUM C17.2   

24.  IRINOTECANUM C17.3   

25.  IRINOTECANUM C17.8       

26.  IRINOTECANUM C17.9    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

27.  IRINOTECANUM C18     

28.  IRINOTECANUM C18.0   

29.  IRINOTECANUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

30.  IRINOTECANUM C18.2   

31.  IRINOTECANUM C18.3   

32.  IRINOTECANUM C18.4   

33.  IRINOTECANUM C18.5   

34.  IRINOTECANUM C18.6   

35.  IRINOTECANUM C18.7 ESICA 

36.  IRINOTECANUM C18.8      

37.  IRINOTECANUM C18.9   

38.  IRINOTECANUM C19    -ODBYTNICZEGO 

39.  IRINOTECANUM C20    

40.  IRINOTECANUM C22        

41.  IRINOTECANUM C22.0    

42.  IRINOTECANUM C22.1     

43.  IRINOTECANUM C22.2    

44.  IRINOTECANUM C22.3    

45.  IRINOTECANUM C22.4    

46.  IRINOTECANUM C22.7     

47.  IRINOTECANUM C22.9   

48.  IRINOTECANUM C34      

49.  IRINOTECANUM C34.0   

50.  IRINOTECANUM C34.1        

51.  IRINOTECANUM C34.2       DKOWE 

52.  IRINOTECANUM C34.3        

53.  IRINOTECANUM C34.8        

54.  IRINOTECANUM C34.9     

55.  IRINOTECANUM C40        

56.  IRINOTECANUM C40.0       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

57.  IRINOTECANUM C40.1     

58.  IRINOTECANUM C40.2     

59.  IRINOTECANUM C40.3     

60.  IRINOTECANUM C40.8 ZMIANA PRZEKR        

61.  IRINOTECANUM C40.9       

62.  IRINOTECANUM C41             

63.  IRINOTECANUM C41.0  SZKI I TWARZY 

64.  IRINOTECANUM C41.1  

65.  IRINOTECANUM C41.2   

66.  IRINOTECANUM C41.3      

67.  IRINOTECANUM C41.4       

68.  IRINOTECANUM C41.8         

69.  IRINOTECANUM C41.9      

70.  IRINOTECANUM C46.9     

71.  IRINOTECANUM C47         

72.  IRINOTECANUM C47.0       

73.  IRINOTECANUM C47.1        

74.  IRINOTECANUM C47.2        

75.  IRINOTECANUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

76.  IRINOTECANUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

77.  IRINOTECANUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

78.  IRINOTECANUM C47.6     

79.  IRINOTECANUM C47.8           

80.  IRINOTECANUM C47.9 NERWY OBWO      

81.  IRINOTECANUM C48       

82.  IRINOTECANUM C48.0   

83.  IRINOTECANUM C48.1    

84.  IRINOTECANUM C48.2  NA 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

85.  IRINOTECANUM C48.8         

86.  IRINOTECANUM C49         

87.  IRINOTECANUM C49.0           

88.  IRINOTECANUM C49.1           

89.  IRINOTECANUM C49.2           

90.  IRINOTECANUM C49.3        

91.  IRINOTECANUM C49.4 TKA      

92.  IRINOTECANUM C49.5       

93.  IRINOTECANUM C49.6        

94.  IRINOTECANUM C49.8          

95.  IRINOTECANUM C49.9       

96.  IRINOTECANUM C53     

97.  IRINOTECANUM C53.0     

98.  IRINOTECANUM C53.1     

99.  IRINOTECANUM C53.8       

100.  IRINOTECANUM C53.9    

101.  IRINOTECANUM C56    

102.  IRINOTECANUM C67     

103.  IRINOTECANUM C67.0    

104.  IRINOTECANUM C67.1  ZA MOCZOWEGO 

105.  IRINOTECANUM C67.2     

106.  IRINOTECANUM C67.3     

107.  IRINOTECANUM C67.4     

108.  IRINOTECANUM C67.5    

109.  IRINOTECANUM C67.6  ODU 

110.  IRINOTECANUM C67.7 MOCZOWNIK 

111.  IRINOTECANUM C67.8       

112.  IRINOTECANUM C67.9    

113.  IRINOTECANUM C71    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

114.  IRINOTECANUM C71.0       

115.  IRINOTECANUM C71.1   

116.  IRINOTECANUM C71.2   

117.  IRINOTECANUM C71.3   

118.  IRINOTECANUM C71.4   

119.  IRINOTECANUM C71.5   

120.  IRINOTECANUM C71.6  

121.  IRINOTECANUM C71.7   

122.  IRINOTECANUM C71.8      

123.  IRINOTECANUM C71.9   

124.  IRINOTECANUM C72          
SYSTEMU NERWOWEGO 

125.  IRINOTECANUM C72.0   

126.  IRINOTECANUM C72.1   

127.  IRINOTECANUM C72.2   

128.  IRINOTECANUM C72.3 NERW WZROKOWY 

129.  IRINOTECANUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

130.  IRINOTECANUM C72.5      

131.  IRINOTECANUM C72.8            

132.  IRINOTECANUM C72.9     

 

        



 C.36.  
 
ISOTRETINOINUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  ISOTRETINOINUM C38.2   

2.  ISOTRETINOINUM C47         

3.  ISOTRETINOINUM C47.0       

4.  ISOTRETINOINUM C47.1        

5.  ISOTRETINOINUM C47.2        

6.  ISOTRETINOINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

7.  ISOTRETINOINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

8.  ISOTRETINOINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

9.  ISOTRETINOINUM C47.6     

10.  ISOTRETINOINUM C47.8           

11.  ISOTRETINOINUM C47.9         

12.  ISOTRETINOINUM C48       

13.  ISOTRETINOINUM C48.0   

14.  ISOTRETINOINUM C48.1    

15.  ISOTRETINOINUM C48.2   

16.  ISOTRETINOINUM C48.8         

17.  ISOTRETINOINUM C74  Y NADNERCZY 

18.  ISOTRETINOINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

19.  ISOTRETINOINUM C74.1   

20.  ISOTRETINOINUM C74.9   

        



21.  ISOTRETINOINUM C92.4     

 
 
 
 

        



 C.37.  
 
LANREOTIDUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  LANREOTIDUM C15   

2.  LANREOTIDUM C15.0    

3.  LANREOTIDUM C15.1    

4.  LANREOTIDUM C15.2    

5.  LANREOTIDUM C15.3     

6.  LANREOTIDUM C15.4     

7.  LANREOTIDUM C15.5     

8.  LANREOTIDUM C15.8      

9.  LANREOTIDUM C15.9   

10.  LANREOTIDUM C16    

11.  LANREOTIDUM C16.0 WPUST 

12.  LANREOTIDUM C16.1   

13.  LANREOTIDUM C16.2   

14.  LANREOTIDUM C16.3   

15.  LANREOTIDUM C16.4 K 

16.  LANREOTIDUM C16.5     

17.  LANREOTIDUM C16.6     

18.  LANREOTIDUM C16.8      

19.  LANREOTIDUM C16.9   

20.  LANREOTIDUM C17  IWY JELITA CIENKIEGO 

21.  LANREOTIDUM C17.0 DWUNASTNICA 

22.  LANREOTIDUM C17.1 JELITO CZCZE 

23.  LANREOTIDUM C17.2   

24.  LANREOTIDUM C17.3   

25.  LANREOTIDUM C17.8       

26.  LANREOTIDUM C17.9 JELITO CIENKI  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

27.  LANREOTIDUM C18     

28.  LANREOTIDUM C18.0   

29.  LANREOTIDUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

30.  LANREOTIDUM C18.2   

31.  LANREOTIDUM C18.3   

32.  LANREOTIDUM C18.4  ZNA 

33.  LANREOTIDUM C18.5   

34.  LANREOTIDUM C18.6   

35.  LANREOTIDUM C18.7 ESICA 

36.  LANREOTIDUM C18.8      

37.  LANREOTIDUM C18.9   

38.  LANREOTIDUM C19   CIA ESICZO-ODBYTNICZEGO 

39.  LANREOTIDUM C20    

40.  LANREOTIDUM C25    

41.  LANREOTIDUM C25.0   

42.  LANREOTIDUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

43.  LANREOTIDUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

44.  LANREOTIDUM C25.3  Y 

45.  LANREOTIDUM C25.4    

46.  LANREOTIDUM C25.7    

47.  LANREOTIDUM C25.8      

48.  LANREOTIDUM C25.9   

49.  LANREOTIDUM C26        

50.  LANREOTIDUM C26.0     

51.  LANREOTIDUM C26.1  

52.  LANREOTIDUM C26.8       

53.  LANREOTIDUM C26.9     

54.  LANREOTIDUM C34      

55.  LANREOTIDUM C34.0   

56.  LANREOTIDUM C34.1        

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

57.  LANREOTIDUM C34.2        

58.  LANREOTIDUM C34.3        

59.  LANREOTIDUM C34.8        

60.  LANREOTIDUM C34.9     

61.  LANREOTIDUM C75         H 

62.  LANREOTIDUM C75.0   

63.  LANREOTIDUM C75.1   

64.  LANREOTIDUM C75.2  - 

65.  LANREOTIDUM C75.3 SZYSZYNKA 

66.  LANREOTIDUM C75.4   

67.  LANREOTIDUM C75.5       

68.  LANREOTIDUM C75.8      

69.  LANREOTIDUM C75.9     

70.  LANREOTIDUM E34 INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE 

71.  LANREOTIDUM E34.0   

72.  LANREOTIDUM E34.1 INNE NADMIER     

73.  LANREOTIDUM E34.2       

74.  LANREOTIDUM E34.3     

75.  LANREOTIDUM E34.4 KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST 

76.  LANREOTIDUM E34.5    

77.  LANREOTIDUM E34.8     

78.  LANREOTIDUM E34.9    
 

        



 C.39.  
 
MELPHALANUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  MELPHALANUM C43    

2.  MELPHALANUM C43.0    

3.  MELPHALANUM C43.1        

4.  MELPHALANUM C43.2        

5.  MELPHALANUM C43.3        

6.  MELPHALANUM C43.4         

7.  MELPHALANUM C43.5    

8.  MELPHALANUM C43.6        

9.  MELPHALANUM C43.7        

10.  MELPHALANUM C43.8         

11.  MELPHALANUM C43.9     

12.  MELPHALANUM C56    

13.  MELPHALANUM C81 CHOROBA HODGKINA 

14.  MELPHALANUM C81.0   

15.  MELPHALANUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

16.  MELPHALANUM C81.2  

17.  MELPHALANUM C81.3   

18.  MELPHALANUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

19.  MELPHALANUM C81.9    

20.  MELPHALANUM C82     

21.  MELPHALANUM C82.0 Z M       

22.  MELPHALANUM C82.1             

23.  MELPHALANUM C82.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24.  MELPHALANUM C82.7    EZIARNICZEGO GUZKOWEGO 

25.  MELPHALANUM C82.9    

26.  MELPHALANUM C83    

27.  MELPHALANUM C83.0     

28.  MELPHALANUM C83.1        ANY) 

29.  MELPHALANUM C83.2        

30.  MELPHALANUM C83.3   

31.  MELPHALANUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

32.  MELPHALANUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

33.  MELPHALANUM C83.6   

34.  MELPHALANUM C83.7    

35.  MELPHALANUM C83.8      

36.  MELPHALANUM C83.9     

37.  MELPHALANUM C84        

38.  MELPHALANUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

39.  MELPHALANUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

40.  MELPHALANUM C84.2    

41.  MELPHALANUM C84.3   

42.  MELPHALANUM C84.4      

43.  MELPHALANUM C84.5      

44.  MELPHALANUM C85       

45.  MELPHALANUM C85.0   

46.  MELPHALANUM C85.1      

47.  MELPHALANUM C85.7      

48.  MELPHALANUM C85.9    

49.  MELPHALANUM C90         

50.  MELPHALANUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

51.  MELPHALANUM C90.1   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

52.  MELPHALANUM C90.2    

53.  MELPHALANUM C92.0    

54.  MELPHALANUM D45 CZERWIENICA PRAWDZIWA 

55.  MELPHALANUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

56.  MELPHALANUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

57.  MELPHALANUM E85.1       

58.  MELPHALANUM E85.2        

59.  MELPHALANUM E85.3    

60.  MELPHALANUM E85.4       

61.  MELPHALANUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

62.  MELPHALANUM E85.9   

 

        



 C.40.  
 
MERCAPTOPURINUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

2.  MERCAPTOPURINUM C81.0   

3.  MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

4.  MERCAPTOPURINUM C81.2  

5.  MERCAPTOPURINUM C81.3   

6.  MERCAPTOPURINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

7.  MERCAPTOPURINUM C81.9    

8.  MERCAPTOPURINUM C82  NICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 

9.  MERCAPTOPURINUM C82.0          

10.  MERCAPTOPURINUM C82.1             

11.  MERCAPTOPURINUM C82.2 KOWY, GUZKOWY 

12.  MERCAPTOPURINUM C82.7      

13.  MERCAPTOPURINUM C82.9    

14.  MERCAPTOPURINUM C83    

15.  MERCAPTOPURINUM C83.0     

16.  MERCAPTOPURINUM C83.1         

17.  MERCAPTOPURINUM C83.2        

18.  MERCAPTOPURINUM C83.3   

19.  MERCAPTOPURINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

20.  MERCAPTOPURINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

21.  MERCAPTOPURINUM C83.6   

22.  MERCAPTOPURINUM C83.7    

23.  MERCAPTOPURINUM C83.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

24.  MERCAPTOPURINUM C83.9     

25.  MERCAPTOPURINUM C84        

26.  MERCAPTOPURINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

27.  MERCAPTOPURINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

28.  MERCAPTOPURINUM C84.2    

29.  MERCAPTOPURINUM C84.3  LIMFOEPITELIOIDALNY 

30.  MERCAPTOPURINUM C84.4      

31.  MERCAPTOPURINUM C84.5      

32.  MERCAPTOPURINUM C85       

33.  MERCAPTOPURINUM C85.0   

34.  MERCAPTOPURINUM C85.1      

35.  MERCAPTOPURINUM C85.7      

36.  MERCAPTOPURINUM C85.9    

37.  MERCAPTOPURINUM C88    

38.  MERCAPTOPURINUM C88.0   

39.  MERCAPTOPURINUM C88.1     

40.  MERCAPTOPURINUM C88.2     

41.  MERCAPTOPURINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

42.  MERCAPTOPURINUM C88.7 INN    

43.  MERCAPTOPURINUM C88.9     

44.  MERCAPTOPURINUM C90.1   

45.  MERCAPTOPURINUM C91   

46.  MERCAPTOPURINUM C91.0   LIMFOBLASTYCZNA 

47.  MERCAPTOPURINUM C91.1    

48.  MERCAPTOPURINUM C91.2    

49.  MERCAPTOPURINUM C91.3   

50.  MERCAPTOPURINUM C91.4   -CELL) 

51.  MERCAPTOPURINUM C91.5      

52.  MERCAPTOPURINUM C91.7    

53.  MERCAPTOPURINUM C91.9    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

54.  MERCAPTOPURINUM C92   

55.  MERCAPTOPURINUM C92.0    

56.  MERCAPTOPURINUM C92.1    

57.  MERCAPTOPURINUM C92.2    

58.  MERCAPTOPURINUM C92.3   

59.  MERCAPTOPURINUM C92.4    

60.  MERCAPTOPURINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

61.  MERCAPTOPURINUM C92.7    

62.  MERCAPTOPURINUM C92.9    

63.  MERCAPTOPURINUM C93   

64.  MERCAPTOPURINUM C93.0    

65.  MERCAPTOPURINUM C93.1    

66.  MERCAPTOPURINUM C93.2    

67.  MERCAPTOPURINUM C93.7    

68.  MERCAPTOPURINUM C93.9    

69.  MERCAPTOPURINUM C94     

70.  MERCAPTOPURINUM C94.0 OSTRA CZERWIENICA I    

71.  MERCAPTOPURINUM C94.1   

72.  MERCAPTOPURINUM C94.2    

73.  MERCAPTOPURINUM C94.3     

74.  MERCAPTOPURINUM C94.4    

75.  MERCAPTOPURINUM C94.5    

76.  MERCAPTOPURINUM C94.7    

77.  MERCAPTOPURINUM C95      

78.  MERCAPTOPURINUM C95.0        

79.  MERCAPTOPURINUM C95.1       

80.  MERCAPTOPURINUM C95.2       

81.  MERCAPTOPURINUM C95.7        

82.  MERCAPTOPURINUM C95.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

83.  MERCAPTOPURINUM C96          
POKREWNYCH 

84.  MERCAPTOPURINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

85.  MERCAPTOPURINUM C96.1   

86.  MERCAPTOPURINUM C96.2     TUCZNYCH 

87.  MERCAPTOPURINUM C96.3    

88.  MERCAPTOPURINUM C96.7         
POKREWNYCH 

89.  MERCAPTOPURINUM C96.9         

90.  MERCAPTOPURINUM D46   

91.  MERCAPTOPURINUM D46.0     

92.  MERCAPTOPURINUM D46.1     

93.  MERCAPTOPURINUM D46.2      

94.  MERCAPTOPURINUM D46.3         

95.  MERCAPTOPURINUM D46.4    

96.  MERCAPTOPURINUM D46.7    

97.  MERCAPTOPURINUM D46.9    

98.  MERCAPTOPURINUM D76.0         

99.  MERCAPTOPURINUM D76.1    

100.  MERCAPTOPURINUM D76.2      

101.  MERCAPTOPURINUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

102.  MERCAPTOPURINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

103.  MERCAPTOPURINUM E85.1       

104.  MERCAPTOPURINUM E85.2 SKROBIAWICA UK     

105.  MERCAPTOPURINUM E85.3    

106.  MERCAPTOPURINUM E85.4       

107.  MERCAPTOPURINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

108.  MERCAPTOPURINUM E85.9 AMYLOIDOZA,  

 

        



 C.41.  
 
METHOTREXATUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  METHOTREXATUM C00    

2.  METHOTREXATUM C00.0     

3.  METHOTREXATUM C00.1     

4.  METHOTREXATUM C00.2     

5.  METHOTREXATUM C00.3     

6.  METHOTREXATUM C00.4     

7.  METHOTREXATUM C00.5        

8.  METHOTREXATUM C00.6   

9.  METHOTREXATUM C00.8      

10.  METHOTREXATUM C00.9   

11.  METHOTREXATUM C01    ZYKA 

12.  METHOTREXATUM C02        

13.  METHOTREXATUM C02.0    

14.  METHOTREXATUM C02.1   

15.  METHOTREXATUM C02.2    

16.  METHOTREXATUM C02.3 PRZEDNIE DWIE TRZ     

17.  METHOTREXATUM C02.4   

18.  METHOTREXATUM C02.8      

19.  METHOTREXATUM C02.9   

20.  METHOTREXATUM C03    

21.  METHOTREXATUM C03.0   

22.  METHOTREXATUM C03.1   

23.  METHOTREXATUM C03.9   

24.  METHOTREXATUM C04      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

25.  METHOTREXATUM C04.0      

26.  METHOTREXATUM C04.1      

27.  METHOTREXATUM C04.8        

28.  METHOTREXATUM C04.9     

29.  METHOTREXATUM C05    

30.  METHOTREXATUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  METHOTREXATUM C05.1   

32.  METHOTREXATUM C05.2  

33.  METHOTREXATUM C05.8       

34.  METHOTREXATUM C05.9   

35.  METHOTREXATUM C06          

36.  METHOTREXATUM C06.0 A POLICZKA 

37.  METHOTREXATUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  METHOTREXATUM C06.2   

39.  METHOTREXATUM C06.8           

40.  METHOTREXATUM C06.9    

41.  METHOTREXATUM C07     

42.  METHOTREXATUM C08          

43.  METHOTREXATUM C08.0   

44.  METHOTREXATUM C08.1   

45.  METHOTREXATUM C08.8 ZMIANA PRZ      

46.  METHOTREXATUM C08.9     

47.  METHOTREXATUM C09    

48.  METHOTREXATUM C09.0   

49.  METHOTREXATUM C09.1   - PODNIEBIENNO- 

50.  METHOTREXATUM C09.8      

51.  METHOTREXATUM C09.9   

52.  METHOTREXATUM C10       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

53.  METHOTREXATUM C10.0   

54.  METHOTREXATUM C10.1    

55.  METHOTREXATUM C10.2      

56.  METHOTREXATUM C10.3      

57.  METHOTREXATUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  METHOTREXATUM C10.8        

59.  METHOTREXATUM C10.9     

60.  METHOTREXATUM C11       

61.  METHOTREXATUM C11.0      

62.  METHOTREXATUM C11.1      

63.  METHOTREXATUM C11.2      

64.  METHOTREXATUM C11.3      

65.  METHOTREXATUM C11.8         

66.  METHOTREXATUM C11.9    A 

67.  METHOTREXATUM C12     

68.  METHOTREXATUM C13       

69.  METHOTREXATUM C13.0     

70.  METHOTREXATUM C13.1  -     - 

71.  METHOTREXATUM C13.2      

72.  METHOTREXATUM C13.8        

73.  METHOTREXATUM C13.9     

74.  METHOTREXATUM C14             
   

75.  METHOTREXATUM C14.2     

76.  METHOTREXATUM C14.8          

77.  METHOTREXATUM C30        

78.  METHOTREXATUM C30.0 JAMA NOSOWA 

79.  METHOTREXATUM C30.1   

80.  METHOTREXATUM C31     

81.  METHOTREXATUM C31.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

82.  METHOTREXATUM C31.1   

83.  METHOTREXATUM C31.2   

84.  METHOTREXATUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

85.  METHOTREXATUM C31.8      

86.  METHOTREXATUM C31.9    

87.  METHOTREXATUM C32   TANI 

88.  METHOTREXATUM C32.0  

89.  METHOTREXATUM C32.1  

90.  METHOTREXATUM C32.2   

91.  METHOTREXATUM C32.3   

92.  METHOTREXATUM C32.8      

93.  METHOTREXATUM C32.9   

94.  METHOTREXATUM C34      

95.  METHOTREXATUM C34.0   

96.  METHOTREXATUM C34.1        

97.  METHOTREXATUM C34.2        

98.  METHOTREXATUM C34.3        

99.  METHOTREXATUM C34.8        

100.  METHOTREXATUM C34.9     

101.  METHOTREXATUM C38       

102.  METHOTREXATUM C38.0 SERCE 

103.  METHOTREXATUM C38.1   

104.  METHOTREXATUM C38.2   

105.  METHOTREXATUM C38.3    

106.  METHOTREXATUM C38.4  

107.  METHOTREXATUM C38.8         

108.  METHOTREXATUM C39         
   

109.  METHOTREXATUM C39.0       

110.  METHOTREXATUM C39.8           

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

111.  METHOTREXATUM C39.9        

112.  METHOTREXATUM C40        

113.  METHOTREXATUM C40.0       

114.  METHOTREXATUM C40.1     

115.  METHOTREXATUM C40.2     

116.  METHOTREXATUM C40.3     

117.  METHOTREXATUM C40.8          

118.  METHOTREXATUM C40.9       

119.  METHOTREXATUM C41             

120.  METHOTREXATUM C41.0     

121.  METHOTREXATUM C41.1  

122.  METHOTREXATUM C41.2   

123.  METHOTREXATUM C41.3      

124.  METHOTREXATUM C41.4       

125.  METHOTREXATUM C41.8         

126.  METHOTREXATUM C41.9      

127.  METHOTREXATUM C44     

128.  METHOTREXATUM C44.0   

129.  METHOTREXATUM C44.1       

130.  METHOTREXATUM C44.2       

131.  METHOTREXATUM C44.3       

132.  METHOTREXATUM C44.4      

133.  METHOTREXATUM C44.5   

134.  METHOTREXATUM C44.6       

135.  METHOTREXATUM C44.7      ODREM 

136.  METHOTREXATUM C44.8       

137.  METHOTREXATUM C44.9     

138.  METHOTREXATUM C48       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

139.  METHOTREXATUM C48.0  WA 

140.  METHOTREXATUM C48.1    

141.  METHOTREXATUM C48.2   

142.  METHOTREXATUM C48.8         

143.  METHOTREXATUM C49         

144.  METHOTREXATUM C49.0           

145.  METHOTREXATUM C49.1           

146.  METHOTREXATUM C49.2          DREM 

147.  METHOTREXATUM C49.3        

148.  METHOTREXATUM C49.4       

149.  METHOTREXATUM C49.5       

150.  METHOTREXATUM C49.6        

151.  METHOTREXATUM C49.8          

152.  METHOTREXATUM C49.9       

153.  METHOTREXATUM C50    

154.  METHOTREXATUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

155.  METHOTREXATUM C50.1    

156.  METHOTREXATUM C50.2    

157.  METHOTREXATUM C50.3     

158.  METHOTREXATUM C50.4     

159.  METHOTREXATUM C50.5     

160.  METHOTREXATUM C50.6    

161.  METHOTREXATUM C50.8      

162.  METHOTREXATUM C50.9   

163.  METHOTREXATUM C56    

164.  METHOTREXATUM C57         

165.  METHOTREXATUM C57.0   

166.  METHOTREXATUM C57.1    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

167.  METHOTREXATUM C57.2    

168.  METHOTREXATUM C57.3 PRZYMACICZA 

169.  METHOTREXATUM C57.4    

170.  METHOTREXATUM C57.7      

171.  METHOTREXATUM C57.8        

172.  METHOTREXATUM C57.9     

173.  METHOTREXATUM C58    

174.  METHOTREXATUM C60    

175.  METHOTREXATUM C60.0 NAPLETEK 

176.  METHOTREXATUM C60.1   

177.  METHOTREXATUM C60.2   

178.  METHOTREXATUM C60.8      

179.  METHOTREXATUM C60.9   

180.  METHOTREXATUM C62    

181.  METHOTREXATUM C62.0   

182.  METHOTREXATUM C62.1   

183.  METHOTREXATUM C62.9   

184.  METHOTREXATUM C63          

185.  METHOTREXATUM C63.0  

186.  METHOTREXATUM C63.1   

187.  METHOTREXATUM C63.2 MOSZNA 

188.  METHOTREXATUM C63.7      

189.  METHOTREXATUM C63.8        

190.  METHOTREXATUM C63.9     

191.  METHOTREXATUM C66    

192.  METHOTREXATUM C67     

193.  METHOTREXATUM C67.0    

194.  METHOTREXATUM C67.1    

195.  METHOTREXATUM C67.2     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

196.  METHOTREXATUM C67.3     

197.  METHOTREXATUM C67.4     

198.  METHOTREXATUM C67.5    

199.  METHOTREXATUM C67.6   

200.  METHOTREXATUM C67.7 MOCZOWNIK 

201.  METHOTREXATUM C67.8       

202.  METHOTREXATUM C67.9    

203.  METHOTREXATUM C71.0      

204.  METHOTREXATUM C71.1   

205.  METHOTREXATUM C71.2   

206.  METHOTREXATUM C71.3   

207.  METHOTREXATUM C71.4   

208.  METHOTREXATUM C71.5   

209.  METHOTREXATUM C71.6  

210.  METHOTREXATUM C71.7   

211.  METHOTREXATUM C71.8      

212.  METHOTREXATUM C71.9   

213.  METHOTREXATUM C72          
SYSTEMU NERWOWEGO 

214.  METHOTREXATUM C72.0   

215.  METHOTREXATUM C72.1   

216.  METHOTREXATUM C72.2  

217.  METHOTREXATUM C72.3 NERW WZROKOWY 

218.  METHOTREXATUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

219.  METHOTREXATUM C72.5      

220.  METHOTREXATUM C72.8            

221.  METHOTREXATUM C72.9     

222.  METHOTREXATUM C76       

223.  METHOTREXATUM C76.0     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

224.  METHOTREXATUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

225.  METHOTREXATUM C76.2 BRZUCH 

226.  METHOTREXATUM C76.3 MIEDNICA 

227.  METHOTREXATUM C76.4   

228.  METHOTREXATUM C76.5   

229.  METHOTREXATUM C76.7    

230.  METHOTREXATUM C76.8         

231.  METHOTREXATUM C79      

232.  METHOTREXATUM C79.0        

233.  METHOTREXATUM C79.1             

234.  METHOTREXATUM C79.2     

235.  METHOTREXATUM C79.3        

236.  METHOTREXATUM C79.4          

237.  METHOTREXATUM C79.5      SZPIKU KOSTNEGO 

238.  METHOTREXATUM C79.6     

239.  METHOTREXATUM C79.7     

240.  METHOTREXATUM C79.8       

241.  METHOTREXATUM C80    ENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA 

242.  METHOTREXATUM C81 CHOROBA HODGKINA 

243.  METHOTREXATUM C81.0   

244.  METHOTREXATUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

245.  METHOTREXATUM C81.2  

246.  METHOTREXATUM C81.3   

247.  METHOTREXATUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

248.  METHOTREXATUM C81.9    

249.  METHOTREXATUM C82     

250.  METHOTREXATUM C82.0          

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

251.  METHOTREXATUM C82.1 MIESZANY Z M         

252.  METHOTREXATUM C82.2   

253.  METHOTREXATUM C82.7      

254.  METHOTREXATUM C82.9    

255.  METHOTREXATUM C83    

256.  METHOTREXATUM C83.0     

257.  METHOTREXATUM C83.1         

258.  METHOTREXATUM C83.2        

259.  METHOTREXATUM C83.3   

260.  METHOTREXATUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

261.  METHOTREXATUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

262.  METHOTREXATUM C83.6   

263.  METHOTREXATUM C83.7    

264.  METHOTREXATUM C83.8 INNE PO    

265.  METHOTREXATUM C83.9     

266.  METHOTREXATUM C84        

267.  METHOTREXATUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

268.  METHOTREXATUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

269.  METHOTREXATUM C84.2    

270.  METHOTREXATUM C84.3   

271.  METHOTREXATUM C84.4      

272.  METHOTREXATUM C84.5      

273.  METHOTREXATUM C85      IEZIARNICZYCH 

274.  METHOTREXATUM C85.0   

275.  METHOTREXATUM C85.1      

276.  METHOTREXATUM C85.7      

277.  METHOTREXATUM C85.9    

278.  METHOTREXATUM C88    

279.  METHOTREXATUM C88.0   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

280.  METHOTREXATUM C88.1     

281.  METHOTREXATUM C88.2     

282.  METHOTREXATUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

283.  METHOTREXATUM C88.7     

284.  METHOTREXATUM C88.9     

285.  METHOTREXATUM C90.1   

286.  METHOTREXATUM C91   

287.  METHOTREXATUM C91.0    

288.  METHOTREXATUM C91.1    

289.  METHOTREXATUM C91.2    

290.  METHOTREXATUM C91.3   

291.  METHOTREXATUM C91.4   (HAIRY-CELL) 

292.  METHOTREXATUM C91.5      

293.  METHOTREXATUM C91.7    

294.  METHOTREXATUM C91.9    

295.  METHOTREXATUM C92   

296.  METHOTREXATUM C92.0   OWA 

297.  METHOTREXATUM C92.1    

298.  METHOTREXATUM C92.2    

299.  METHOTREXATUM C92.3   

300.  METHOTREXATUM C92.4    

301.  METHOTREXATUM C92.5   -MONOCYTOWA 

302.  METHOTREXATUM C92.7    

303.  METHOTREXATUM C92.9    

304.  METHOTREXATUM C93   

305.  METHOTREXATUM C93.0    

306.  METHOTREXATUM C93.1    

307.  METHOTREXATUM C93.2    

308.  METHOTREXATUM C93.7    

309.  METHOTREXATUM C93.9    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

310.  METHOTREXATUM C94     

311.  METHOTREXATUM C94.0     ROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) 

312.  METHOTREXATUM C94.1   

313.  METHOTREXATUM C94.2    

314.  METHOTREXATUM C94.3     

315.  METHOTREXATUM C94.4    

316.  METHOTREXATUM C94.5    

317.  METHOTREXATUM C94.7    

318.  METHOTREXATUM C95      

319.  METHOTREXATUM C95.0        

320.  METHOTREXATUM C95.1       

321.  METHOTREXATUM C95.2       

322.  METHOTREXATUM C95.7        

323.  METHOTREXATUM C95.9   

324.  METHOTREXATUM C96          
POKREWNYCH 

325.  METHOTREXATUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

326.  METHOTREXATUM C96.1   

327.  METHOTREXATUM C96.2      

328.  METHOTREXATUM C96.3  NIAK HISTIOCYTARNY 

329.  METHOTREXATUM C96.7         
POKREWNYCH 

330.  METHOTREXATUM C96.9         

331.  METHOTREXATUM C97 NOW       

332.  METHOTREXATUM D21          

333.  METHOTREXATUM D21.0           

334.  METHOTREXATUM D21.1 TKANK           

335.  METHOTREXATUM D21.2            

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

336.  METHOTREXATUM D21.3         

337.  METHOTREXATUM D21.4        

338.  METHOTREXATUM D21.5        

339.  METHOTREXATUM D21.6          

340.  METHOTREXATUM D21.9        

341.  METHOTREXATUM D38.3  

342.  METHOTREXATUM D38.4 GRASICA 

343.  METHOTREXATUM D38.5     

344.  METHOTREXATUM D38.6    

345.  METHOTREXATUM D39          

346.  METHOTREXATUM D39.0 MACICA 

347.  METHOTREXATUM D39.1 JAJNIK 

348.  METHOTREXATUM D39.2    

349.  METHOTREXATUM D39.7     

350.  METHOTREXATUM D39.9     

351.  METHOTREXATUM D40           

352.  METHOTREXATUM D40.0   

353.  METHOTREXATUM D40.1  

354.  METHOTREXATUM D40.7     

355.  METHOTREXATUM D40.9     

356.  METHOTREXATUM D42        

357.  METHOTREXATUM D42.0   

358.  METHOTREXATUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

359.  METHOTREXATUM D42.9   

360.  METHOTREXATUM D43       RALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

361.  METHOTREXATUM D43.0   

362.  METHOTREXATUM D43.1   

363.  METHOTREXATUM D43.2   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

364.  METHOTREXATUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

365.  METHOTREXATUM D43.4   

366.  METHOTREXATUM D43.7   CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

367.  METHOTREXATUM D43.9     

368.  METHOTREXATUM D44.4  - 

369.  METHOTREXATUM D44.5 SZYSZYNKA 

370.  METHOTREXATUM D44.6   

371.  METHOTREXATUM D46      

372.  METHOTREXATUM D46.0     

373.  METHOTREXATUM D46.1     

374.  METHOTREXATUM D46.2      

375.  METHOTREXATUM D46.3        

376.  METHOTREXATUM D46.4    

377.  METHOTREXATUM D46.7    

378.  METHOTREXATUM D46.9    

379.  METHOTREXATUM D48 NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INN    

380.  METHOTREXATUM D48.0     

381.  METHOTREXATUM D48.1       

382.  METHOTREXATUM D48.2       

383.  METHOTREXATUM D48.3   

384.  METHOTREXATUM D48.4 OTRZEWNA 

385.  METHOTREXATUM D48.5  

386.  METHOTREXATUM D48.6 SUTEK 

387.  METHOTREXATUM D48.7    

388.  METHOTREXATUM D48.9        

389.  METHOTREXATUM D76.0 HISTIOCYTOZA Z K     

390.  METHOTREXATUM D76.1    

391.  METHOTREXATUM D76.2      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

392.  METHOTREXATUM O01   

393.  METHOTREXATUM O01.0   ONIASTY 

394.  METHOTREXATUM O01.1      

395.  METHOTREXATUM O01.9    

396.  METHOTREXATUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

397.  METHOTREXATUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

398.  METHOTREXATUM E85.1       

399.  METHOTREXATUM E85.2        

400.  METHOTREXATUM E85.3    

401.  METHOTREXATUM E85.4 ZLOKA      

402.  METHOTREXATUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

403.  METHOTREXATUM E85.9   

 

        



 C.42.  
 
MITOMYCINUM 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  MITOMYCINUM C15    
2.  MITOMYCINUM C15.0    
3.  MITOMYCINUM C15.1    
4.  MITOMYCINUM C15.2    
5.  MITOMYCINUM C15.3     
6.  MITOMYCINUM C15.4     
7.  MITOMYCINUM C15.5     
8.  MITOMYCINUM C15.8 ZMIANA PRZEKRACZ    
9.  MITOMYCINUM C15.9   
10.  MITOMYCINUM C16    
11.  MITOMYCINUM C16.0 WPUST 
12.  MITOMYCINUM C16.1   
13.  MITOMYCINUM C16.2   
14.  MITOMYCINUM C16.3   
15.  MITOMYCINUM C16.4  
16.  MITOMYCINUM C16.5     
17.  MITOMYCINUM C16.6     
18.  MITOMYCINUM C16.8      
19.  MITOMYCINUM C16.9   
20.  MITOMYCINUM C17     
21.  MITOMYCINUM C17.0 DWUNASTNICA 
22.  MITOMYCINUM C17.1 JELITO CZCZE 
23.  MITOMYCINUM C17.2   
24.  MITOMYCINUM C17.3   
25.  MITOMYCINUM C17.8       
26.  MITOMYCINUM C17.9    
27.  MITOMYCINUM C18     
28.  MITOMYCINUM C18.0   
29.  MITOMYCINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 
30.  MITOMYCINUM C18.2   
31.  MITOMYCINUM C18.3   
32.  MITOMYCINUM C18.4 OKR  
33.  MITOMYCINUM C18.5   

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

34.  MITOMYCINUM C18.6   
35.  MITOMYCINUM C18.7 ESICA 
36.  MITOMYCINUM C18.8      
37.  MITOMYCINUM C18.9   
38.  MITOMYCINUM C19    -ODBYTNICZEGO 
39.  MITOMYCINUM C20    
40.  MITOMYCINUM C21       
41.  MITOMYCINUM C21.0   
42.  MITOMYCINUM C21.1   
43.  MITOMYCINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 
44.  MITOMYCINUM C21.8         
45.  MITOMYCINUM C22        
46.  MITOMYCINUM C22.0    
47.  MITOMYCINUM C22.1    ROBOWYCH 
48.  MITOMYCINUM C22.2    
49.  MITOMYCINUM C22.3    
50.  MITOMYCINUM C22.4    
51.  MITOMYCINUM C22.7     
52.  MITOMYCINUM C22.9   
53.  MITOMYCINUM C23     
54.  MITOMYCINUM C24          
55.  MITOMYCINUM C24.0    
56.  MITOMYCINUM C24.1     
57.  MITOMYCINUM C24.8       
58.  MITOMYCINUM C24.9    
59.  MITOMYCINUM C25    
60.  MITOMYCINUM C25.0   
61.  MITOMYCINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 
62.  MITOMYCINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 
63.  MITOMYCINUM C25.3   
64.  MITOMYCINUM C25.4    
65.  MITOMYCINUM C25.7    
66.  MITOMYCINUM C25.8      
67.  MITOMYCINUM C25.9   
68.  MITOMYCINUM C26         
69.  MITOMYCINUM C26.0     
70.  MITOMYCINUM C26.1  
71.  MITOMYCINUM C26.8       
72.  MITOMYCINUM C26.9     
73.  MITOMYCINUM C34      

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

74.  MITOMYCINUM C34.0   
75.  MITOMYCINUM C34.1        
76.  MITOMYCINUM C34.2        
77.  MITOMYCINUM C34.3        
78.  MITOMYCINUM C34.8        
79.  MITOMYCINUM C34.9     
80.  MITOMYCINUM C43    
81.  MITOMYCINUM C43.0    
82.  MITOMYCINUM C43.1        
83.  MITOMYCINUM C43.2        
84.  MITOMYCINUM C43.3        
85.  MITOMYCINUM C43.4         
86.  MITOMYCINUM C43.5    
87.  MITOMYCINUM C43.6        
88.  MITOMYCINUM C43.7        
89.  MITOMYCINUM C43.8         
90.  MITOMYCINUM C43.9     
91.  MITOMYCINUM C50    
92.  MITOMYCINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 
93.  MITOMYCINUM C50.1    
94.  MITOMYCINUM C50.2     
95.  MITOMYCINUM C50.3     
96.  MITOMYCINUM C50.4     
97.  MITOMYCINUM C50.5     
98.  MITOMYCINUM C50.6    
99.  MITOMYCINUM C50.8      
100.  MITOMYCINUM C50.9   
101.  MITOMYCINUM C51 RAK SROMU 
102.  MITOMYCINUM C51.0    
103.  MITOMYCINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 
104.  MITOMYCINUM C51.2 A 
105.  MITOMYCINUM C51.8      
106.  MITOMYCINUM C51.9   
107.  MITOMYCINUM C53     
108.  MITOMYCINUM C53.0     
109.  MITOMYCINUM C53.1     
110.  MITOMYCINUM C53.8       
111.  MITOMYCINUM C53.9    
112.  MITOMYCINUM C55      
113.  MITOMYCINUM C67     

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

114.  MITOMYCINUM C67.0  RZA MOCZOWEGO 
115.  MITOMYCINUM C67.1    
116.  MITOMYCINUM C67.2     
117.  MITOMYCINUM C67.3     
118.  MITOMYCINUM C67.4     
119.  MITOMYCINUM C67.5   OCZOWEGO 
120.  MITOMYCINUM C67.6   
121.  MITOMYCINUM C67.7 MOCZOWNIK 
122.  MITOMYCINUM C67.8       
123.  MITOMYCINUM C67.9    

 

        



 C.43.  
 
MITOTANUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  MITOTANUM C74    

2.  MITOTANUM C74.0 KORA NADNERCZY 

3.  MITOTANUM C74.1  ZY 

4.  MITOTANUM C74.9   

5.  MITOTANUM C75           

6.  MITOTANUM C75.0   

7.  MITOTANUM C75.1   

8.  MITOTANUM C75.2  - 

9.  MITOTANUM C75.3 SZYSZYNKA 

10.  MITOTANUM C75.4   

11.  MITOTANUM C75.5       

12.  MITOTANUM C75.8      

13.  MITOTANUM C75.9     

 

        



 C.45.  
 
OCTREOTIDUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  OCTREOTIDUM C16    

2.  OCTREOTIDUM C16.0 WPUST 

3.  OCTREOTIDUM C16.1   

4.  OCTREOTIDUM C16.2   

5.  OCTREOTIDUM C16.3   

6.  OCTREOTIDUM C16.4  

7.  OCTREOTIDUM C16.5     

8.  OCTREOTIDUM C16.6     

9.  OCTREOTIDUM C16.8 ZMIANA PRZEKRA    

10.  OCTREOTIDUM C16.9   

11.  OCTREOTIDUM C17     

12.  OCTREOTIDUM C17.0 DWUNASTNICA 

13.  OCTREOTIDUM C17.1 JELITO CZCZE 

14.  OCTREOTIDUM C17.2   

15.  OCTREOTIDUM C17.3   

16.  OCTREOTIDUM C17.8       

17.  OCTREOTIDUM C17.9    

18.  OCTREOTIDUM C18     

19.  OCTREOTIDUM C18.0   

20.  OCTREOTIDUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

21.  OCTREOTIDUM C18.2   

22.  OCTREOTIDUM C18.3   

23.  OCTREOTIDUM C18.4   

24.  OCTREOTIDUM C18.5   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

25.  OCTREOTIDUM C18.6   

26.  OCTREOTIDUM C18.7 ESICA 

27.  OCTREOTIDUM C18.8      

28.  OCTREOTIDUM C18.9   

29.  OCTREOTIDUM C19    -ODBYTNICZEGO 

30.  OCTREOTIDUM C20    

31.  OCTREOTIDUM C25    

32.  OCTREOTIDUM C25.0   

33.  OCTREOTIDUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

34.  OCTREOTIDUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

35.  OCTREOTIDUM C25.3   

36.  OCTREOTIDUM C25.4    

37.  OCTREOTIDUM C25.7    

38.  OCTREOTIDUM C25.8      

39.  OCTREOTIDUM C25.9   

40.  OCTREOTIDUM C26         

41.  OCTREOTIDUM C26.0     

42.  OCTREOTIDUM C26.1  

43.  OCTREOTIDUM C26.8       

44.  OCTREOTIDUM C26.9     

45.  OCTREOTIDUM C34      

46.  OCTREOTIDUM C34.0   

47.  OCTREOTIDUM C34.1        

48.  OCTREOTIDUM C34.2        

49.  OCTREOTIDUM C34.3        

50.  OCTREOTIDUM C34.8        

51.  OCTREOTIDUM C34.9     

52.  OCTREOTIDUM C75         

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

53.  OCTREOTIDUM C75.0   

54.  OCTREOTIDUM C75.1   

55.  OCTREOTIDUM C75.2  - 

56.  OCTREOTIDUM C75.3 SZYSZYNKA 

57.  OCTREOTIDUM C75.4   

58.  OCTREOTIDUM C75.5       

59.  OCTREOTIDUM C75.8      

60.  OCTREOTIDUM C75.9     

61.  OCTREOTIDUM C80       

62.  OCTREOTIDUM E34 INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE 

63.  OCTREOTIDUM E34.0   

64.  OCTREOTIDUM E34.1       

65.  OCTREOTIDUM E34.2 EKTOP      

66.  OCTREOTIDUM E34.3     

67.  OCTREOTIDUM E34.4 KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST 

68.  OCTREOTIDUM E34.5    

69.  OCTREOTIDUM E34.8     

70.  OCTREOTIDUM E34.9    

 

        



 C.46.  
 
OXALIPLATINUM 
 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - 

DROGA PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  OXALIPLATINUM C16    

2.  OXALIPLATINUM C16.0 WPUST 

3.  OXALIPLATINUM C16.1   

4.  OXALIPLATINUM C16.2   

5.  OXALIPLATINUM C16.3   

6.  OXALIPLATINUM C16.4  

7.  OXALIPLATINUM C16.5     

8.  OXALIPLATINUM C16.6     

9.  OXALIPLATINUM C16.8      

10.  OXALIPLATINUM C16.9   

11.  OXALIPLATINUM C17     

12.  OXALIPLATINUM C17.0 DWUNASTNICA 

13.  OXALIPLATINUM C17.1 JELITO CZCZE 

14.  OXALIPLATINUM C17.2   

15.  OXALIPLATINUM C17.3   

16.  OXALIPLATINUM C17.8       

17.  OXALIPLATINUM C17.9    

18.  OXALIPLATINUM C18     

19.  OXALIPLATINUM C18.0   

20.  OXALIPLATINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

21.  OXALIPLATINUM C18.2   

22.  OXALIPLATINUM C18.3   

23.  OXALIPLATINUM C18.4   

24.  OXALIPLATINUM C18.5   

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - 

DROGA PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

25.  OXALIPLATINUM C18.6   

26.  OXALIPLATINUM C18.7 ESICA 

27.  OXALIPLATINUM C18.8      

28.  OXALIPLATINUM C18.9   

29.  OXALIPLATINUM C19    -ODBYTNICZEGO 

30.  OXALIPLATINUM C20    

31.  OXALIPLATINUM C21 NOWOT      

32.  OXALIPLATINUM C21.0   

33.  OXALIPLATINUM C21.1   

34.  OXALIPLATINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

35.  OXALIPLATINUM C21.8         

36.  OXALIPLATINUM C25 NOWOTW   

37.  OXALIPLATINUM C25.0   

38.  OXALIPLATINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

39.  OXALIPLATINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

40.  OXALIPLATINUM C25.3   

41.  OXALIPLATINUM C25.4    

42.  OXALIPLATINUM C25.7 INNA   

43.  OXALIPLATINUM C25.8      

44.  OXALIPLATINUM C25.9   

45.  OXALIPLATINUM C62    

46.  OXALIPLATINUM C62.0   

47.  OXALIPLATINUM C62.1   

48.  OXALIPLATINUM C62.9   

 

        



 C.47.  
 
PACLITAXELUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  PACLITAXELUM C00    

2.  PACLITAXELUM C00.0     

3.  PACLITAXELUM C00.1     

4.  PACLITAXELUM C00.2     

5.  PACLITAXELUM C00.3     

6.  PACLITAXELUM C00.4     

7.  PACLITAXELUM C00.5        

8.  PACLITAXELUM C00.6   

9.  PACLITAXELUM C00.8      

10.  PACLITAXELUM C00.9   

11.  PACLITAXELUM C01     

12.  PACLITAXELUM C02        

13.  PACLITAXELUM C02.0    

14.  PACLITAXELUM C02.1   

15.  PACLITAXELUM C02.2    

16.  PACLITAXELUM C02.3        

17.  PACLITAXELUM C02.4   

18.  PACLITAXELUM C02.8      

19.  PACLITAXELUM C02.9   

20.  PACLITAXELUM C03    

21.  PACLITAXELUM C03.0   

22.  PACLITAXELUM C03.1   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  PACLITAXELUM C03.9   

24.  PACLITAXELUM C04      

25.  PACLITAXELUM C04.0      

26.  PACLITAXELUM C04.1      

27.  PACLITAXELUM C04.8 ZMIANA PRZEKRACZA      

28.  PACLITAXELUM C04.9     

29.  PACLITAXELUM C05    

30.  PACLITAXELUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  PACLITAXELUM C05.1   

32.  PACLITAXELUM C05.2  

33.  PACLITAXELUM C05.8       

34.  PACLITAXELUM C05.9   

35.  PACLITAXELUM C06         

36.  PACLITAXELUM C06.0   

37.  PACLITAXELUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  PACLITAXELUM C06.2   

39.  PACLITAXELUM C06.8           

40.  PACLITAXELUM C06.9    

41.  PACLITAXELUM C07    ZNEJ 

42.  PACLITAXELUM C08          

43.  PACLITAXELUM C08.0   

44.  PACLITAXELUM C08.1   

45.  PACLITAXELUM C08.8        

46.  PACLITAXELUM C08.9     

47.  PACLITAXELUM C09    

48.  PACLITAXELUM C09.0   

49.  PACLITAXELUM C09.1   - - 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

50.  PACLITAXELUM C09.8 ZMIANA     

51.  PACLITAXELUM C09.9   

52.  PACLITAXELUM C10       

53.  PACLITAXELUM C10.0   

54.  PACLITAXELUM C10.1    

55.  PACLITAXELUM C10.2      

56.  PACLITAXELUM C10.3      

57.  PACLITAXELUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  PACLITAXELUM C10.8        

59.  PACLITAXELUM C10.9     

60.  PACLITAXELUM C11       

61.  PACLITAXELUM C11.0      

62.  PACLITAXELUM C11.1      

63.  PACLITAXELUM C11.2      

64.  PACLITAXELUM C11.3      

65.  PACLITAXELUM C11.8         

66.  PACLITAXELUM C11.9     

67.  PACLITAXELUM C12     

68.  PACLITAXELUM C13       

69.  PACLITAXELUM C13.0     

70.  PACLITAXELUM C13.1  -     - 

71.  PACLITAXELUM C13.2      

72.  PACLITAXELUM C13.8        

73.  PACLITAXELUM C13.9     

74.  PACLITAXELUM C14             
   

75.  PACLITAXELUM C14.0      

76.  PACLITAXELUM C14.2     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

77.  PACLITAXELUM C14.8          

78.  PACLITAXELUM C30        

79.  PACLITAXELUM C30.0 JAMA NOSOWA 

80.  PACLITAXELUM C30.1   

81.  PACLITAXELUM C31     

82.  PACLITAXELUM C31.0   

83.  PACLITAXELUM C31.1   

84.  PACLITAXELUM C31.2   

85.  PACLITAXELUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

86.  PACLITAXELUM C31.8       

87.  PACLITAXELUM C31.9    

88.  PACLITAXELUM C32    

89.  PACLITAXELUM C32.0  

90.  PACLITAXELUM C32.1  

91.  PACLITAXELUM C32.2   

92.  PACLITAXELUM C32.3   

93.  PACLITAXELUM C32.8      

94.  PACLITAXELUM C32.9   

95.  PACLITAXELUM C34      

96.  PACLITAXELUM C34.0   

97.  PACLITAXELUM C34.1        

98.  PACLITAXELUM C34.2        

99.  PACLITAXELUM C34.3        

100.  PACLITAXELUM C34.8        

101.  PACLITAXELUM C34.9     

102.  PACLITAXELUM C38       

103.  PACLITAXELUM C38.0 SERCE 

104.  PACLITAXELUM C38.1   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

105.  PACLITAXELUM C38.2   

106.  PACLITAXELUM C38.3    

107.  PACLITAXELUM C38.4  

108.  PACLITAXELUM C38.8         

109.  PACLITAXELUM C43    

110.  PACLITAXELUM C43.0    

111.  PACLITAXELUM C43.1        

112.  PACLITAXELUM C43.2        

113.  PACLITAXELUM C43.3        

114.  PACLITAXELUM C43.4         

115.  PACLITAXELUM C43.5    

116.  PACLITAXELUM C43.6        

117.  PACLITAXELUM C43.7      Z BIODREM 

118.  PACLITAXELUM C43.8         

119.  PACLITAXELUM C43.9     

120.  PACLITAXELUM C46    

121.  PACLITAXELUM C46.0     

122.  PACLITAXELUM C46.1      

123.  PACLITAXELUM C46.2     

124.  PACLITAXELUM C46.3      

125.  PACLITAXELUM C46.7      

126.  PACLITAXELUM C46.8      

127.  PACLITAXELUM C46.9     

128.  PACLITAXELUM C48       

129.  PACLITAXELUM C48.0   

130.  PACLITAXELUM C48.1    

131.  PACLITAXELUM C48.2 OTR  

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

132.  PACLITAXELUM C48.8         

133.  PACLITAXELUM C49          

134.  PACLITAXELUM C49.0        RZY I SZYI 

135.  PACLITAXELUM C49.1            

136.  PACLITAXELUM C49.2           

137.  PACLITAXELUM C49.3        

138.  PACLITAXELUM C49.4       

139.  PACLITAXELUM C49.5       

140.  PACLITAXELUM C49.6        

141.  PACLITAXELUM C49.8          

142.  PACLITAXELUM C49.9       

143.  PACLITAXELUM C50    

144.  PACLITAXELUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

145.  PACLITAXELUM C50.1    

146.  PACLITAXELUM C50.2    

147.  PACLITAXELUM C50.3     

148.  PACLITAXELUM C50.4     

149.  PACLITAXELUM C50.5     

150.  PACLITAXELUM C50.6    

151.  PACLITAXELUM C50.8 ZMIANA PRZEKRA    

152.  PACLITAXELUM C50.9   

153.  PACLITAXELUM C53     

154.  PACLITAXELUM C53.0     

155.  PACLITAXELUM C53.1     

156.  PACLITAXELUM C53.8       

157.  PACLITAXELUM C53.9    

158.  PACLITAXELUM C54     

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

159.  PACLITAXELUM C54.0   

160.  PACLITAXELUM C54.1   

161.  PACLITAXELUM C54.2   

162.  PACLITAXELUM C54.3 DNO MACICY 

163.  PACLITAXELUM C54.8       

164.  PACLITAXELUM C54.9    

165.  PACLITAXELUM C56    

166.  PACLITAXELUM C57         

167.  PACLITAXELUM C57.0   

168.  PACLITAXELUM C57.1    

169.  PACLITAXELUM C57.2    

170.  PACLITAXELUM C57.3 PRZYMACICZA 

171.  PACLITAXELUM C57.4    

172.  PACLITAXELUM C57.7      

173.  PACLITAXELUM C57.8        

174.  PACLITAXELUM C57.9     

175.  PACLITAXELUM C62    

176.  PACLITAXELUM C62.0   

177.  PACLITAXELUM C62.1   

178.  PACLITAXELUM C62.9   

179.  PACLITAXELUM C67     

180.  PACLITAXELUM C67.0    

181.  PACLITAXELUM C67.1    

182.  PACLITAXELUM C67.2   HERZA MOCZOWEGO 

183.  PACLITAXELUM C67.3     

184.  PACLITAXELUM C67.4     

185.  PACLITAXELUM C67.5    

186.  PACLITAXELUM C67.6   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

187.  PACLITAXELUM C67.7 MOCZOWNIK 

188.  PACLITAXELUM C67.8       

189.  PACLITAXELUM C67.9    

190.  PACLITAXELUM C76        

191.  PACLITAXELUM C76.0     

192.  PACLITAXELUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

193.  PACLITAXELUM C76.2 BRZUCH 

194.  PACLITAXELUM C76.3 MIEDNICA 

195.  PACLITAXELUM C76.4   

196.  PACLITAXELUM C76.5   

197.  PACLITAXELUM C76.7    

198.  PACLITAXELUM C76.8         

199.  PACLITAXELUM C80       

200.  PACLITAXELUM D39.2    

 

        



 C.48.  
 
PEGASPARAGASUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  PEGASPARAGASUM C82     

2.  PEGASPARAGASUM C82.0         

3.  PEGASPARAGASUM C82.1             

4.  PEGASPARAGASUM C82.2   

5.  PEGASPARAGASUM C82.7    NICZEGO GUZKOWEGO 

6.  PEGASPARAGASUM C82.9    

7.  PEGASPARAGASUM C83    

8.  PEGASPARAGASUM C83.0     

9.  PEGASPARAGASUM C83.1       K (ROZLANY) 

10.  PEGASPARAGASUM C83.2        

11.  PEGASPARAGASUM C83.3   

12.  PEGASPARAGASUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

13.  PEGASPARAGASUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

14.  PEGASPARAGASUM C83.6 NICOWANY (ROZLANY) 

15.  PEGASPARAGASUM C83.7    

16.  PEGASPARAGASUM C83.8      

17.  PEGASPARAGASUM C83.9      

18.  PEGASPARAGASUM C84         

19.  PEGASPARAGASUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

20.  PEGASPARAGASUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

21.  PEGASPARAGASUM C84.2    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22.  PEGASPARAGASUM C84.3   

23.  PEGASPARAGASUM C84.4       

24.  PEGASPARAGASUM C84.5       

25.  PEGASPARAGASUM C85       

26.  PEGASPARAGASUM C85.0   

27.  PEGASPARAGASUM C85.1      

28.  PEGASPARAGASUM C85.7      

29.  PEGASPARAGASUM C85.9    

30.  PEGASPARAGASUM C91   

31.  PEGASPARAGASUM C91.0    

32.  PEGASPARAGASUM C91.1    

33.  PEGASPARAGASUM C91.2    

34.  PEGASPARAGASUM C91.3   

35.  PEGASPARAGASUM C91.4   -CELL) 

36.  PEGASPARAGASUM C91.5      

37.  PEGASPARAGASUM C91.7   IMFATYCZNA 

38.  PEGASPARAGASUM C91.9    

39.  PEGASPARAGASUM C92   

40.  PEGASPARAGASUM C92.0    

41.  PEGASPARAGASUM C92.1    

42.  PEGASPARAGASUM C92.2   IKOWA 

43.  PEGASPARAGASUM C92.3   

44.  PEGASPARAGASUM C92.4    

45.  PEGASPARAGASUM C92.5   -MONOCYTOWA 

46.  PEGASPARAGASUM C92.7    

47.  PEGASPARAGASUM C92.9   LONA 

 

        



 C.49.  
 
PEMETREKSED  
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  PEMETREKSED C45  

2.  PEMETREKSED C45.0   

3.  PEMETREKSED C45.1   

4.  PEMETREKSED C45.2   

5.  PEMETREKSED C45.7    

6.  PEMETREKSED C45.9   

 

        



 C.51.  
 
RITUXIMABUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  RITUXIMABUM C84         

2.  RITUXIMABUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

3.  RITUXIMABUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

4.  RITUXIMABUM C84.2    

5.  RITUXIMABUM C84.3   

6.  RITUXIMABUM C84.4      

7.  RITUXIMABUM C84.5      

8.  RITUXIMABUM C85  INNE I NIEOKR    

9.  RITUXIMABUM C85.0   

10.  RITUXIMABUM C85.1      

11.  RITUXIMABUM C85.7       

12.  RITUXIMABUM C85.9   LONY 

13.  RITUXIMABUM C88     

14.  RITUXIMABUM C88.0   

15.  RITUXIMABUM C88.1     

16.  RITUXIMABUM C88.2     

17.  RITUXIMABUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

18.  RITUXIMABUM C88.7     

19.  RITUXIMABUM C88.9     

20.  RITUXIMABUM C91    

21.  RITUXIMABUM C91.0    

22.  RITUXIMABUM C91.1    

23.  RITUXIMABUM C91.2    

        



24.  RITUXIMABUM C91.3   

25.  RITUXIMABUM C91.4   -CELL) 

26.  RITUXIMABUM C91.5      

27.  RITUXIMABUM C91.7    

28.  RITUXIMABUM C91.9    

 

        



 C.52.  
 
TAMOXIFENUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  TAMOXIFENUM C43     

2.  TAMOXIFENUM C43.0    

3.  TAMOXIFENUM C43.1        

4.  TAMOXIFENUM C43.2        

5.  TAMOXIFENUM C43.3        

6.  TAMOXIFENUM C43.4         

7.  TAMOXIFENUM C43.5    

8.  TAMOXIFENUM C43.6        

9.  TAMOXIFENUM C43.7        

10.  TAMOXIFENUM C43.8         

11.  TAMOXIFENUM C43.9     

12.  TAMOXIFENUM C49           

13.  TAMOXIFENUM C49.0           

14.  TAMOXIFENUM C49.1            

15.  TAMOXIFENUM C49.2           

16.  TAMOXIFENUM C49.3        

17.  TAMOXIFENUM C49.4 TKA      

18.  TAMOXIFENUM C49.5       

19.  TAMOXIFENUM C49.6        

20.  TAMOXIFENUM C49.8          

21.  TAMOXIFENUM C49.9       

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22.  TAMOXIFENUM C50     

23.  TAMOXIFENUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

24.  TAMOXIFENUM C50.1    

25.  TAMOXIFENUM C50.2     

26.  TAMOXIFENUM C50.3     

27.  TAMOXIFENUM C50.4     

28.  TAMOXIFENUM C50.5     

29.  TAMOXIFENUM C50.6    

30.  TAMOXIFENUM C50.8      

31.  TAMOXIFENUM C50.9   

32.  TAMOXIFENUM C54      

33.  TAMOXIFENUM C54.0   

34.  TAMOXIFENUM C54.1   

35.  TAMOXIFENUM C54.2   

36.  TAMOXIFENUM C54.3 DNO MACICY 

37.  TAMOXIFENUM C54.8 ZMIANA PR     

38.  TAMOXIFENUM C54.9    

39.  TAMOXIFENUM C56     

40.  TAMOXIFENUM D03  CZERNIAK IN SITU 

41.  TAMOXIFENUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

42.  TAMOXIFENUM D03.1         

43.  TAMOXIFENUM D03.2         

44.  TAMOXIFENUM D03.3         

45.  TAMOXIFENUM D03.4         

46.  TAMOXIFENUM D03.5 C    

47.  TAMOXIFENUM D03.6         

48.  TAMOXIFENUM D03.7         

49.  TAMOXIFENUM D03.8      

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

50.  TAMOXIFENUM D03.9 CZERNIAK IN S  

51.  TAMOXIFENUM Q85.0   

52.  TAMOXIFENUM Q85.1 STWARDNIENIE GUZOWATE 

53.  TAMOXIFENUM Q85.8 INNE FAKOMATOZY NIE SKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ 

54.  TAMOXIFENUM Q85.9   

 

        



 C.55.  
 
THIOTEPUM 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  THIOTEPUM C38        

2.  THIOTEPUM C38.0 SERCE 

3.  THIOTEPUM C38.1   

4.  THIOTEPUM C38.2   

5.  THIOTEPUM C38.3    

6.  THIOTEPUM C47          

7.  THIOTEPUM C47.0       

8.  THIOTEPUM C47.1         

9.  THIOTEPUM C47.2        

10.  THIOTEPUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

11.  THIOTEPUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

12.  THIOTEPUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

13.  THIOTEPUM C47.6     

14.  THIOTEPUM C47.8           

15.  THIOTEPUM C47.9        

16.  THIOTEPUM C48  NO      

17.  THIOTEPUM C48.0   

18.  THIOTEPUM C48.1    

19.  THIOTEPUM C48.2   

20.  THIOTEPUM C48.8       OTRZEWNEJ  

21.  THIOTEPUM C49          

22.  THIOTEPUM C49.0           

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  THIOTEPUM C49.1            

24.  THIOTEPUM C49.2           

25.  THIOTEPUM C49.3        

26.  THIOTEPUM C49.4       

27.  THIOTEPUM C49.5       

28.  THIOTEPUM C49.6        

29.  THIOTEPUM C49.8          

30.  THIOTEPUM C49.9       

31.  THIOTEPUM C56     

32.  THIOTEPUM C64         

33.  THIOTEPUM C67      

34.  THIOTEPUM C67.0    

35.  THIOTEPUM C67.1    

36.  THIOTEPUM C67.2    ZOWEGO 

37.  THIOTEPUM C67.3     

38.  THIOTEPUM C67.4     

39.  THIOTEPUM C67.5    

40.  THIOTEPUM C67.6   

41.  THIOTEPUM C67.7 MOCZOWNIK 

42.  THIOTEPUM C67.8       

43.  THIOTEPUM C67.9    

44.  THIOTEPUM C69     

45.  THIOTEPUM C69.0  

46.  THIOTEPUM C69.1  

47.  THIOTEPUM C69.2  

48.  THIOTEPUM C69.3  

49.  THIOTEPUM C69.4   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

50.  THIOTEPUM C69.5     

51.  THIOTEPUM C69.6  

52.  THIOTEPUM C69.8      

53.  THIOTEPUM C69.9   

54.  THIOTEPUM C71     

55.  THIOTEPUM C71.0       

56.  THIOTEPUM C71.1   

57.  THIOTEPUM C71.2   

58.  THIOTEPUM C71.3   

59.  THIOTEPUM C71.4   

60.  THIOTEPUM C71.5   

61.  THIOTEPUM C71.6  

62.  THIOTEPUM C71.7   

63.  THIOTEPUM C71.8 ZMIANA PRZEKR    

64.  THIOTEPUM C71.9   

65.  THIOTEPUM C74.1   

66.  THIOTEPUM C74.9     

67.  THIOTEPUM C81  CHOROBA HODGKINA 

68.  THIOTEPUM C81.0   

69.  THIOTEPUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

70.  THIOTEPUM C81.2  

71.  THIOTEPUM C81.3   

72.  THIOTEPUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

73.  THIOTEPUM C81.9     

74.  THIOTEPUM C82      

75.  THIOTEPUM C82.0 Z         

76.  THIOTEPUM C82.1             

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

77.  THIOTEPUM C82.2   

78.  THIOTEPUM C82.7    RNICZEGO GUZKOWEGO 

79.  THIOTEPUM C82.9    

80.  THIOTEPUM C83     

81.  THIOTEPUM C83.0     

82.  THIOTEPUM C83.1         

83.  THIOTEPUM C83.2        

84.  THIOTEPUM C83.3   

85.  THIOTEPUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

86.  THIOTEPUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

87.  THIOTEPUM C83.6   

88.  THIOTEPUM C83.7 GUZ (C  

89.  THIOTEPUM C83.8      

90.  THIOTEPUM C83.9      

91.  THIOTEPUM C84         

92.  THIOTEPUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

93.  THIOTEPUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

94.  THIOTEPUM C84.2     

95.  THIOTEPUM C84.3   

96.  THIOTEPUM C84.4      

97.  THIOTEPUM C84.5      

98.  THIOTEPUM C85        

99.  THIOTEPUM C85.0   

100.  THIOTEPUM C85.1      

101.  THIOTEPUM C85.7       

102.  THIOTEPUM C85.9    

 

        



 C.56.  
 
TIOGUANINUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  TIOGUANINUM C82      

2.  TIOGUANINUM C82.0         

3.  TIOGUANINUM C82.1             

4.  TIOGUANINUM C82.2   

5.  TIOGUANINUM C82.7      

6.  TIOGUANINUM C82.9    

7.  TIOGUANINUM C83     

8.  TIOGUANINUM C83.0     

9.  TIOGUANINUM C83.1         

10.  TIOGUANINUM C83.2        

11.  TIOGUANINUM C83.3   

12.  TIOGUANINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

13.  TIOGUANINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

14.  TIOGUANINUM C83.6   

15.  TIOGUANINUM C83.7 GUZ   

16.  TIOGUANINUM C83.8      

17.  TIOGUANINUM C83.9      

18.  TIOGUANINUM C84         

19.  TIOGUANINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

20.  TIOGUANINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

21.  TIOGUANINUM C84.2    

22.  TIOGUANINUM C84.3   

23.  TIOGUANINUM C84.4      

24.  TIOGUANINUM C84.5      

25.  TIOGUANINUM C85  INNE I NIE    

26.  TIOGUANINUM C85.0   

27.  TIOGUANINUM C85.1      

28.  TIOGUANINUM C85.7       

29.  TIOGUANINUM C85.9    

30.  TIOGUANINUM C88     

31.  TIOGUANINUM C88.0   

32.  TIOGUANINUM C88.1     

33.  TIOGUANINUM C88.2     

34.  TIOGUANINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

35.  TIOGUANINUM C88.7     

36.  TIOGUANINUM C88.9     

37.  TIOGUANINUM C91    

38.  TIOGUANINUM C91.0   NA 

39.  TIOGUANINUM C91.1    

40.  TIOGUANINUM C91.2    

41.  TIOGUANINUM C91.3   

42.  TIOGUANINUM C91.4   -CELL) 

43.  TIOGUANINUM C91.5      

44.  TIOGUANINUM C91.7    

45.  TIOGUANINUM C91.9    

46.  TIOGUANINUM C92    

47.  TIOGUANINUM C92.0    

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

48.  TIOGUANINUM C92.1  KA SZPIKOWA 

49.  TIOGUANINUM C92.2    

50.  TIOGUANINUM C92.3   

51.  TIOGUANINUM C92.4    

52.  TIOGUANINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

53.  TIOGUANINUM C92.7    

54.  TIOGUANINUM C92.9    

55.  TIOGUANINUM C93    

56.  TIOGUANINUM C93.0    

57.  TIOGUANINUM C93.1    

58.  TIOGUANINUM C93.2    

59.  TIOGUANINUM C93.7 INN   

60.  TIOGUANINUM C93.9    

61.  TIOGUANINUM C94      

62.  TIOGUANINUM C94.0        

63.  TIOGUANINUM C94.1  CA 

64.  TIOGUANINUM C94.2    

65.  TIOGUANINUM C94.3     

66.  TIOGUANINUM C94.4    

67.  TIOGUANINUM C94.5    

68.  TIOGUANINUM C94.7    

69.  TIOGUANINUM C95       

70.  TIOGUANINUM C95.0       

71.  TIOGUANINUM C95.1        

72.  TIOGUANINUM C95.2     GO RODZAJU 

73.  TIOGUANINUM C95.7       

74.  TIOGUANINUM C95.9   

        



Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

75.  TIOGUANINUM C96           
POKREWNYCH 

76.  TIOGUANINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

77.  TIOGUANINUM C96.1   

78.  TIOGUANINUM C96.2      

79.  TIOGUANINUM C96.3    

80.  TIOGUANINUM C96.7       RCZEJ I TKANEK 
POKREWNYCH 

81.  TIOGUANINUM C96.9          

82.  TIOGUANINUM D46.2      

 

        



 C.57.1.  
 
TOPOTECANUM  p.o. 
 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  TOPOTECANUM doustnie C34      

2.  TOPOTECANUM doustnie C34.0 OSKRZE  

3.  TOPOTECANUM doustnie C34.1        

4.  TOPOTECANUM doustnie C34.2        

5.  TOPOTECANUM doustnie C34.3        

6.  TOPOTECANUM doustnie C34.8        

7.  TOPOTECANUM doustnie C34.9     

8.  TOPOTECANUM doustnie C56    

 

        



 C.57.2.  
 
TOPOTECANUM inj. 
 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.    C34      

2.    C34.0   

3.    C34.1        

4.    C34.2        

5.    C34.3       NE 

6.    C34.8        

7.    C34.9     

8.    C38       

9.   cie C38.0 SERCE 

10.    C38.1   

11.    C38.2   

12.    C38.3    

13.    C38.4  

14.   ie C38.8         

15.    C47         

16.    C47.0       

17.  TOPOTECANUM  C47.1         

18.    C47.2        

19.    C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

20.    C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

21.    C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

22.    C47.6     

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.    C47.8        
NERWOWEGO  

24.    C47.9        

25.    C48       

26.    C48.0   

27.    C48.1    

28.    C48.2   

29.    C48.8         

30.    C49 NOWOTW         

31.    C49.0           

32.    C49.1            

33.  TOPOTECANUM  C49.2           

34.    C49.3        

35.    C49.4       

36.  TOPOTECANUM wstr C49.5       

37.    C49.6        

38.    C49.8          

39.  TOPOTECANUM wst C49.9       

40.    C53     

41.    C53.0     

42.    C53.1     

43.  TO  C53.8       

44.    C53.9    

45.    C56    

46.    C64        

47.    C74    

48.    C74.0 KORA NADNERCZY 

        



Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49.    C74.1   

50.    C74.9   

 

        



  C.58.  
 
TRETINOINUM 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  TRETINOINUM C38       

2.  TRETINOINUM C38.0 SERCE 

3.  TRETINOINUM C38.1   

4.  TRETINOINUM C38.2   

5.  TRETINOINUM C38.3    

6.  TRETINOINUM C38.4  

7.  TRETINOINUM C38.8         

8.  TRETINOINUM C92  ZPIKOWA 

9.  TRETINOINUM C92.0    

10.  TRETINOINUM C92.1    

11.  TRETINOINUM C92.2    

12.  TRETINOINUM C92.3   

13.  TRETINOINUM C92.4    

14.  TRETINOINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

15.  TRETINOINUM C92.7    

16.  TRETINOINUM C92.9    

17.  TRETINOINUM C94     

18.  TRETINOINUM C94.0      ERYTROLEUKEMIA) 

19.  TRETINOINUM C94.1   

20.  TRETINOINUM C94.2    

21.  TRETINOINUM C94.3     

22.  TRETINOINUM C94.4    

23.  TRETINOINUM C94.5    

        



24.  TRETINOINUM C94.7    

 

        



 

 C.60.  
 
VINBLASTINUM   
 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  VINBLASTINUM C00    

2.  VINBLASTINUM C00.0     

3.  VINBLASTINUM C00.1     

4.  VINBLASTINUM C00.2     

5.  VINBLASTINUM C00.3     

6.  VINBLASTINUM C00.4     

7.  VINBLASTINUM C00.5        

8.  VINBLASTINUM C00.6   

9.  VINBLASTINUM C00.8      

10.  VINBLASTINUM C00.9   

11.  VINBLASTINUM C01     

12.  VINBLASTINUM C02        

13.  VINBLASTINUM C02.0    

14.  VINBLASTINUM C02.1   

15.  VINBLASTINUM C02.2    

16.  VINBLASTINUM C02.3        

17.  VINBLASTINUM C02.4   

18.  VINBLASTINUM C02.8      

19.  VINBLASTINUM C02.9   

20.  VINBLASTINUM C03    

21.  VINBLASTINUM C03.0   

22.  VINBLASTINUM C03.1   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  VINBLASTINUM C03.9   

24.  VINBLASTINUM C04      

25.  VINBLASTINUM C04.0      

26.  VINBLASTINUM C04.1      

27.  VINBLASTINUM C04.8 ZMIANA PRZEKRAC      

28.  VINBLASTINUM C04.9     

29.  VINBLASTINUM C05    

30.  VINBLASTINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  VINBLASTINUM C05.1   

32.  VINBLASTINUM C05.2  

33.  VINBLASTINUM C05.8       

34.  VINBLASTINUM C05.9   

35.  VINBLASTINUM C06         

36.  VINBLASTINUM C06.0   

37.  VINBLASTINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  VINBLASTINUM C06.2   

39.  VINBLASTINUM C06.8           

40.  VINBLASTINUM C06.9    

41.  VINBLASTINUM C07    USZNEJ 

42.  VINBLASTINUM C08          

43.  VINBLASTINUM C08.0   

44.  VINBLASTINUM C08.1   

45.  VINBLASTINUM C08.8      CH  

46.  VINBLASTINUM C08.9     

47.  VINBLASTINUM C09    

48.  VINBLASTINUM C09.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49.  VINBLASTINUM C09.1   - - 

50.  VINBLASTINUM C09.8 ZMIA     

51.  VINBLASTINUM C09.9   

52.  VINBLASTINUM C10       

53.  VINBLASTINUM C10.0   

54.  VINBLASTINUM C10.1    

55.  VINBLASTINUM C10.2      

56.  VINBLASTINUM C10.3      

57.  VINBLASTINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  VINBLASTINUM C10.8        

59.  VINBLASTINUM C10.9     

60.  VINBLASTINUM C11       

61.  VINBLASTINUM C11.0      

62.  VINBLASTINUM C11.1      

63.  VINBLASTINUM C11.2      

64.  VINBLASTINUM C11.3      

65.  VINBLASTINUM C11.8        

66.  VINBLASTINUM C11.9     

67.  VINBLASTINUM C12     

68.  VINBLASTINUM C13       

69.  VINBLASTINUM C13.0     

70.  VINBLASTINUM C13.1  -     -
 

71.  VINBLASTINUM C13.2 TYLNA     

72.  VINBLASTINUM C13.8        

73.  VINBLASTINUM C13.9     

74.  VINBLASTINUM C14            
    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

75.  VINBLASTINUM C14.0     

76.  VINBLASTINUM C14.2     

77.  VINBLASTINUM C14.8          

78.  VINBLASTINUM C15 NOWOT   

79.  VINBLASTINUM C15.0    

80.  VINBLASTINUM C15.1    

81.  VINBLASTINUM C15.2    

82.  VINBLASTINUM C15.3     

83.  VINBLASTINUM C15.4    KU 

84.  VINBLASTINUM C15.5     

85.  VINBLASTINUM C15.8      

86.  VINBLASTINUM C15.9   

87.  VINBLASTINUM C16    

88.  VINBLASTINUM C16.0 WPUST 

89.  VINBLASTINUM C16.1   

90.  VINBLASTINUM C16.2   

91.  VINBLASTINUM C16.3   

92.  VINBLASTINUM C16.4  

93.  VINBLASTINUM C16.5     

94.  VINBLASTINUM C16.6     

95.  VINBLASTINUM C16.8      

96.  VINBLASTINUM C16.9   

97.  VINBLASTINUM C17     

98.  VINBLASTINUM C17.0 DWUNASTNICA 

99.  VINBLASTINUM C17.1 JELITO CZCZE 

100.  VINBLASTINUM C17.2   

101.  VINBLASTINUM C17.3   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

102.  VINBLASTINUM C17.8       

103.  VINBLASTINUM C17.9    

104.  VINBLASTINUM C18     

105.  VINBLASTINUM C18.0   

106.  VINBLASTINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

107.  VINBLASTINUM C18.2   

108.  VINBLASTINUM C18.3   

109.  VINBLASTINUM C18.4   

110.  VINBLASTINUM C18.5   

111.  VINBLASTINUM C18.6   

112.  VINBLASTINUM C18.7 ESICA 

113.  VINBLASTINUM C18.8      

114.  VINBLASTINUM C18.9   

115.  VINBLASTINUM C19    -ODBYTNICZEGO 

116.  VINBLASTINUM C20    

117.  VINBLASTINUM C21     U ODBYTU 

118.  VINBLASTINUM C21.0   

119.  VINBLASTINUM C21.1   

120.  VINBLASTINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

121.  VINBLASTINUM C21.8         

122.  VINBLASTINUM C22        

123.  VINBLASTINUM C22.0    

124.  VINBLASTINUM C22.1     

125.  VINBLASTINUM C22.2    

126.  VINBLASTINUM C22.3    

127.  VINBLASTINUM C22.4    

128.  VINBLASTINUM C22.7     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

129.  VINBLASTINUM C22.9   

130.  VINBLASTINUM C23     

131.  VINBLASTINUM C24         

132.  VINBLASTINUM C24.0    

133.  VINBLASTINUM C24.1    

134.  VINBLASTINUM C24.8       

135.  VINBLASTINUM C24.9    

136.  VINBLASTINUM C25    

137.  VINBLASTINUM C25.0   

138.  VINBLASTINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

139.  VINBLASTINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

140.  VINBLASTINUM C25.3   

141.  VINBLASTINUM C25.4    

142.  VINBLASTINUM C25.7 I   

143.  VINBLASTINUM C25.8      

144.  VINBLASTINUM C25.9   

145.  VINBLASTINUM C26         

146.  VINBLASTINUM C26.0     

147.  VINBLASTINUM C26.1  

148.  VINBLASTINUM C26.8       

149.  VINBLASTINUM C26.9     

150.  VINBLASTINUM C30       O 

151.  VINBLASTINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

152.  VINBLASTINUM C30.1   

153.  VINBLASTINUM C31     

154.  VINBLASTINUM C31.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

155.  VINBLASTINUM C31.1   

156.  VINBLASTINUM C31.2   

157.  VINBLASTINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

158.  VINBLASTINUM C31.8      

159.  VINBLASTINUM C31.9    

160.  VINBLASTINUM C34      

161.  VINBLASTINUM C34.0   

162.  VINBLASTINUM C34.1        

163.  VINBLASTINUM C34.2        

164.  VINBLASTINUM C34.3        

165.  VINBLASTINUM C34.8        

166.  VINBLASTINUM C34.9     

167.  VINBLASTINUM C37    

168.  VINBLASTINUM C38       

169.  VINBLASTINUM C38.0 SERCE 

170.  VINBLASTINUM C38.1   

171.  VINBLASTINUM C38.2  TYLNE 

172.  VINBLASTINUM C38.3    

173.  VINBLASTINUM C38.4  

174.  VINBLASTINUM C38.8         

175.  VINBLASTINUM C39        DECHOWEGO I 
   

176.  VINBLASTINUM C39.0       

177.  VINBLASTINUM C39.8         
PIERSIOWEJ  

178.  VINBLASTINUM C39.9       

179.  VINBLASTINUM C40        

180.  VINBLASTINUM C40.0       

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

181.  VINBLASTINUM C40.1     

182.  VINBLASTINUM C40.2     

183.  VINBLASTINUM C40.3     

184.  VINBLASTINUM C40.8          

185.  VINBLASTINUM C40.9       

186.  VINBLASTINUM C41 NOWOT         
UMIEJSCOWIENIU 

187.  VINBLASTINUM C41.0     

188.  VINBLASTINUM C41.1  

189.  VINBLASTINUM C41.2   

190.  VINBLASTINUM C41.3      

191.  VINBLASTINUM C41.4       

192.  VINBLASTINUM C41.8         

193.  VINBLASTINUM C41.9      

194.  VINBLASTINUM C43    

195.  VINBLASTINUM C43.0 CZE   

196.  VINBLASTINUM C43.1        

197.  VINBLASTINUM C43.2        

198.  VINBLASTINUM C43.3        

199.  VINBLASTINUM C43.4         

200.  VINBLASTINUM C43.5    

201.  VINBLASTINUM C43.6        

202.  VINBLASTINUM C43.7        

203.  VINBLASTINUM C43.8         

204.  VINBLASTINUM C43.9     

205.  VINBLASTINUM C46    

206.  VINBLASTINUM C46.0     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

207.  VINBLASTINUM C46.1      

208.  VINBLASTINUM C46.2     

209.  VINBLASTINUM C46.3      

210.  VINBLASTINUM C46.7      

211.  VINBLASTINUM C46.8      

212.  VINBLASTINUM C46.9     

213.  VINBLASTINUM C47         

214.  VINBLASTINUM C47.0       

215.  VINBLASTINUM C47.1     CZNIE Z BARKIEM 

216.  VINBLASTINUM C47.2        

217.  VINBLASTINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

218.  VINBLASTINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

219.  VINBLASTINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

220.  VINBLASTINUM C47.6 NERWY    

221.  VINBLASTINUM C47.8        
NERWOWEGO  

222.  VINBLASTINUM C47.9        

223.  VINBLASTINUM C48   TRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 

224.  VINBLASTINUM C48.0   

225.  VINBLASTINUM C48.1    

226.  VINBLASTINUM C48.2   

227.  VINBLASTINUM C48.8       J  

228.  VINBLASTINUM C49          

229.  VINBLASTINUM C49.0           

230.  VINBLASTINUM C49.1            

231.  VINBLASTINUM C49.2           

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

232.  VINBLASTINUM C49.3        

233.  VINBLASTINUM C49.4       

234.  VINBLASTINUM C49.5      NICY 

235.  VINBLASTINUM C49.6        

236.  VINBLASTINUM C49.8          

237.  VINBLASTINUM C49.9       

238.  VINBLASTINUM C50    

239.  VINBLASTINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

240.  VINBLASTINUM C50.1    

241.  VINBLASTINUM C50.2     

242.  VINBLASTINUM C50.3     

243.  VINBLASTINUM C50.4     

244.  VINBLASTINUM C50.5     

245.  VINBLASTINUM C50.6    

246.  VINBLASTINUM C50.8      

247.  VINBLASTINUM C50.9   

248.  VINBLASTINUM C51    

249.  VINBLASTINUM C51.0    

250.  VINBLASTINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

251.  VINBLASTINUM C51.2  

252.  VINBLASTINUM C51.8      

253.  VINBLASTINUM C51.9   

254.  VINBLASTINUM C52   HWY 

255.  VINBLASTINUM C53     

256.  VINBLASTINUM C53.0     

257.  VINBLASTINUM C53.1     

258.  VINBLASTINUM C53.8       

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

259.  VINBLASTINUM C53.9 SZYJKA MACICY  

260.  VINBLASTINUM C54     

261.  VINBLASTINUM C54.0   

262.  VINBLASTINUM C54.1   

263.  VINBLASTINUM C54.2   

264.  VINBLASTINUM C54.3 DNO MACICY 

265.  VINBLASTINUM C54.8   GRANICE TRZONU MACICY  

266.  VINBLASTINUM C54.9    

267.  VINBLASTINUM C55       

268.  VINBLASTINUM C56    

269.  VINBLASTINUM C57         

270.  VINBLASTINUM C57.0   

271.  VINBLASTINUM C57.1    

272.  VINBLASTINUM C57.2    

273.  VINBLASTINUM C57.3 PRZYMACICZA 

274.  VINBLASTINUM C57.4    

275.  VINBLASTINUM C57.7      

276.  VINBLASTINUM C57.8        

277.  VINBLASTINUM C57.9     

278.  VINBLASTINUM C61     

279.  VINBLASTINUM C62    

280.  VINBLASTINUM C62.0   

281.  VINBLASTINUM C62.1   

282.  VINBLASTINUM C62.9   

283.  VINBLASTINUM C63          

284.  VINBLASTINUM C63.0  

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

285.  VINBLASTINUM C63.1   

286.  VINBLASTINUM C63.2 MOSZNA 

287.  VINBLASTINUM C63.7      

288.  VINBLASTINUM C63.8        

289.  VINBLASTINUM C63.9     

290.  VINBLASTINUM C64        

291.  VINBLASTINUM C65     

292.  VINBLASTINUM C66    

293.  VINBLASTINUM C67     

294.  VINBLASTINUM C67.0 TR   

295.  VINBLASTINUM C67.1    

296.  VINBLASTINUM C67.2     

297.  VINBLASTINUM C67.3     

298.  VINBLASTINUM C67.4     

299.  VINBLASTINUM C67.5    

300.  VINBLASTINUM C67.6   

301.  VINBLASTINUM C67.7 MOCZOWNIK 

302.  VINBLASTINUM C67.8       

303.  VINBLASTINUM C67.9    

304.  VINBLASTINUM C68       

305.  VINBLASTINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

306.  VINBLASTINUM C68.1    

307.  VINBLASTINUM C68.8       

308.  VINBLASTINUM C68.9    

309.  VINBLASTINUM C69    

310.  VINBLASTINUM C69.0  

311.  VINBLASTINUM C69.1  

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

312.  VINBLASTINUM C69.2  

313.  VINBLASTINUM C69.3  

314.  VINBLASTINUM C69.4   

315.  VINBLASTINUM C69.5     

316.  VINBLASTINUM C69.6  

317.  VINBLASTINUM C69.8      

318.  VINBLASTINUM C69.9   

319.  VINBLASTINUM C70    

320.  VINBLASTINUM C70.0   

321.  VINBLASTINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

322.  VINBLASTINUM C70.9   

323.  VINBLASTINUM C71    

324.  VINBLASTINUM C71.0      

325.  VINBLASTINUM C71.1   

326.  VINBLASTINUM C71.2   

327.  VINBLASTINUM C71.3   

328.  VINBLASTINUM C71.4   

329.  VINBLASTINUM C71.5 KOM  

330.  VINBLASTINUM C71.6  

331.  VINBLASTINUM C71.7   

332.  VINBLASTINUM C71.8      

333.  VINBLASTINUM C71.9   

334.  VINBLASTINUM C72         
CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

335.  VINBLASTINUM C72.0   

336.  VINBLASTINUM C72.1   

337.  VINBLASTINUM C72.2   

338.  VINBLASTINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

339.  VINBLASTINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

340.  VINBLASTINUM C72.5 INNE I NIEOK   

341.  VINBLASTINUM C72.8         
NERWOWEGO  

342.  VINBLASTINUM C72.9     

343.  VINBLASTINUM C73    

344.  VINBLASTINUM C74 NOW   

345.  VINBLASTINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

346.  VINBLASTINUM C74.1   

347.  VINBLASTINUM C74.9   

348.  VINBLASTINUM C75       
POKREWNYCH 

349.  VINBLASTINUM C75.0   

350.  VINBLASTINUM C75.1   

351.  VINBLASTINUM C75.2  - 

352.  VINBLASTINUM C75.3 SZYSZYNKA 

353.  VINBLASTINUM C75.4   

354.  VINBLASTINUM C75.5       

355.  VINBLASTINUM C75.8      

356.  VINBLASTINUM C75.9     

357.  VINBLASTINUM C76        

358.  VINBLASTINUM C76.0     

359.  VINBLASTINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

360.  VINBLASTINUM C76.2 BRZUCH 

361.  VINBLASTINUM C76.3 MIEDNICA 

362.  VINBLASTINUM C76.4   

363.  VINBLASTINUM C76.5   

364.  VINBLASTINUM C76.7    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

365.  VINBLASTINUM C76.8 ZMIANA        

366.  VINBLASTINUM C77        

367.  VINBLASTINUM C77.0       

368.  VINBLASTINUM C77.1     ERSIOWEJ 

369.  VINBLASTINUM C77.2      

370.  VINBLASTINUM C77.3       

371.  VINBLASTINUM C77.4       

372.  VINBLASTINUM C77.5     

373.  VINBLASTINUM C77.8     

374.  VINBLASTINUM C77.9    

375.  VINBLASTINUM C78        

376.  VINBLASTINUM C78.0     

377.  VINBLASTINUM C78.1     

378.  VINBLASTINUM C78.2     

379.  VINBLASTINUM C78.3          

380.  VINBLASTINUM C78.4      

381.  VINBLASTINUM C78.5        

382.  VINBLASTINUM C78.6        

383.  VINBLASTINUM C78.7    

384.  VINBLASTINUM C78.8       CI PRZEWODU POKARMOWEGO 

385.  VINBLASTINUM C79      

386.  VINBLASTINUM C79.0        

387.  VINBLASTINUM C79.1          ADU 
MOCZOWEGO 

388.  VINBLASTINUM C79.2     

389.  VINBLASTINUM C79.3        

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

390.  VINBLASTINUM C79.4           

391.  VINBLASTINUM C79.5        

392.  VINBLASTINUM C79.6     

393.  VINBLASTINUM C79.7     

394.  VINBLASTINUM C79.8        

395.  VINBLASTINUM C80 NOWOTW      

396.  VINBLASTINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

397.  VINBLASTINUM C81.0   

398.  VINBLASTINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

399.  VINBLASTINUM C81.2  

400.  VINBLASTINUM C81.3   

401.  VINBLASTINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

402.  VINBLASTINUM C81.9    

403.  VINBLASTINUM C82     

404.  VINBLASTINUM C82.0          

405.  VINBLASTINUM C82.1          
GUZKOWY 

406.  VINBLASTINUM C82.2   

407.  VINBLASTINUM C82.7      

408.  VINBLASTINUM C82.9    

409.  VINBLASTINUM C83    

410.  VINBLASTINUM C83.0     

411.  VINBLASTINUM C83.1         

412.  VINBLASTINUM C83.2        

413.  VINBLASTINUM C83.3   

414.  VINBLASTINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

415.  VINBLASTINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

416.  VINBLASTINUM C83.6   

417.  VINBLASTINUM C83.7    

418.  VINBLASTINUM C83.8 INNE POS    

419.  VINBLASTINUM C83.9     

420.  VINBLASTINUM C84        

421.  VINBLASTINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

422.  VINBLASTINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

423.  VINBLASTINUM C84.2    

424.  VINBLASTINUM C84.3   

425.  VINBLASTINUM C84.4      

426.  VINBLASTINUM C84.5      

427.  VINBLASTINUM C85      YCH 

428.  VINBLASTINUM C85.0   

429.  VINBLASTINUM C85.1      

430.  VINBLASTINUM C85.7       

431.  VINBLASTINUM C85.9    

432.  VINBLASTINUM C88  HOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 

433.  VINBLASTINUM C88.0   

434.  VINBLASTINUM C88.1     

435.  VINBLASTINUM C88.2     

436.  VINBLASTINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

437.  VINBLASTINUM C88.7     

438.  VINBLASTINUM C88.9     

439.  VINBLASTINUM C91   

440.  VINBLASTINUM C91.0    

441.  VINBLASTINUM C91.1 PRZEWL   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

442.  VINBLASTINUM C91.2    

443.  VINBLASTINUM C91.3   

444.  VINBLASTINUM C91.4   -CELL) 

445.  VINBLASTINUM C91.5      

446.  VINBLASTINUM C91.7    

447.  VINBLASTINUM C91.9    

448.  VINBLASTINUM C92   

449.  VINBLASTINUM C92.0    

450.  VINBLASTINUM C92.1    

451.  VINBLASTINUM C92.2 PODOSTRA B  

452.  VINBLASTINUM C92.3   

453.  VINBLASTINUM C92.4    

454.  VINBLASTINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

455.  VINBLASTINUM C92.7    

456.  VINBLASTINUM C92.9    

457.  VINBLASTINUM C93   

458.  VINBLASTINUM C93.0    

459.  VINBLASTINUM C93.1    

460.  VINBLASTINUM C93.2    

461.  VINBLASTINUM C93.7    

462.  VINBLASTINUM C93.9    

463.  VINBLASTINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

464.  VINBLASTINUM C96.1   

465.  VINBLASTINUM C96.2      

466.  VINBLASTINUM C96.3    

467.  VINBLASTINUM C96.7         
POKREWNYCH 

468.  VINBLASTINUM D00.2  

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

469.  VINBLASTINUM D01          

470.  VINBLASTINUM D01.0  

471.  VINBLASTINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

472.  VINBLASTINUM D01.2 ODBYTNICA 

473.  VINBLASTINUM D01.3     

474.  VINBLASTINUM D01.4      

475.  VINBLASTINUM D01.5       

476.  VINBLASTINUM D01.7     

477.  VINBLASTINUM D01.9    

478.  VINBLASTINUM D03 CZERNIAK IN SITU 

479.  VINBLASTINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

480.  VINBLASTINUM D03.1         

481.  VINBLASTINUM D03.2 CZERNIAK IN S      

482.  VINBLASTINUM D03.3         

483.  VINBLASTINUM D03.4         

484.  VINBLASTINUM D03.5     

485.  VINBLASTINUM D03.6 C        

486.  VINBLASTINUM D03.7         

487.  VINBLASTINUM D03.8      

488.  VINBLASTINUM D03.9     

489.  VINBLASTINUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

490.  VINBLASTINUM D06.0     

491.  VINBLASTINUM D06.1     

492.  VINBLASTINUM D06.7     

493.  VINBLASTINUM D06.9    

494.  VINBLASTINUM D07 RAK IN SITU INNYCH I    

495.  VINBLASTINUM D07.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

496.  VINBLASTINUM D07.1 SROM 

497.  VINBLASTINUM D07.2 POCHWA 

498.  VINBLASTINUM D07.3       

499.  VINBLASTINUM D07.4  

500.  VINBLASTINUM D07.5  KOWY 

501.  VINBLASTINUM D07.6       

502.  VINBLASTINUM D09         

503.  VINBLASTINUM D09.0   

504.  VINBLASTINUM D09.1       

505.  VINBLASTINUM D09.2 OKO 

506.  VINBLASTINUM D09.3       

507.  VINBLASTINUM D09.7        

508.  VINBLASTINUM D09.9     

509.  VINBLASTINUM D10       

510.  VINBLASTINUM D10.0 WARGA 

511.  VINBLASTINUM D10.1  

512.  VINBLASTINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

513.  VINBLASTINUM D10.3       

514.  VINBLASTINUM D10.4  

515.  VINBLASTINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

516.  VINBLASTINUM D10.6    

517.  VINBLASTINUM D10.7    

518.  VINBLASTINUM D10.9   

519.  VINBLASTINUM D11      

520.  VINBLASTINUM D11.0   

521.  VINBLASTINUM D11.7     

522.  VINBLASTINUM D11.9     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

523.  VINBLASTINUM D12        

524.  VINBLASTINUM D12.0   

525.  VINBLASTINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

526.  VINBLASTINUM D12.2  A 

527.  VINBLASTINUM D12.3   

528.  VINBLASTINUM D12.4   

529.  VINBLASTINUM D12.5   

530.  VINBLASTINUM D12.6   

531.  VINBLASTINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

532.  VINBLASTINUM D12.8 ODBYTNICA 

533.  VINBLASTINUM D12.9     

534.  VINBLASTINUM D13          

535.  VINBLASTINUM D13.0  

536.  VINBLASTINUM D13.1  

537.  VINBLASTINUM D13.2 DWUNASTNICA 

538.  VINBLASTINUM D13.3 INNE I NIE    

539.  VINBLASTINUM D13.4  

540.  VINBLASTINUM D13.5    

541.  VINBLASTINUM D13.6 TRZUSTKA 

542.  VINBLASTINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

543.  VINBLASTINUM D13.9     

544.  VINBLASTINUM D14        

545.  VINBLASTINUM D14.0        

546.  VINBLASTINUM D14.1  

547.  VINBLASTINUM D14.2 TCHAWICA 

548.  VINBLASTINUM D14.3    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

549.  VINBLASTINUM D14.4    

550.  VINBLASTINUM D15          

551.  VINBLASTINUM D15.0 GRASICA 

552.  VINBLASTINUM D15.1 SERCE 

553.  VINBLASTINUM D15.2  

554.  VINBLASTINUM D15.7    KLATKI PIERSIOWEJ 

555.  VINBLASTINUM D15.9     

556.  VINBLASTINUM D16       

557.  VINBLASTINUM D16.0       

558.  VINBLASTINUM D16.1    J 

559.  VINBLASTINUM D16.2     

560.  VINBLASTINUM D16.3     

561.  VINBLASTINUM D16.4     

562.  VINBLASTINUM D16.5  

563.  VINBLASTINUM D16.6  

564.  VINBLASTINUM D16.7     

565.  VINBLASTINUM D16.8       

566.  VINBLASTINUM D16.9      

567.  VINBLASTINUM D18         

568.  VINBLASTINUM D18.0   IEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA 

569.  VINBLASTINUM D18.1     

570.  VINBLASTINUM D20         

571.  VINBLASTINUM D20.0   

572.  VINBLASTINUM D20.1 OTRZEWNA 

573.  VINBLASTINUM D21          

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

574.  VINBLASTINUM D21.0           

575.  VINBLASTINUM D21.1           BARKIEM 

576.  VINBLASTINUM D21.2             

577.  VINBLASTINUM D21.3         

578.  VINBLASTINUM D21.4        

579.  VINBLASTINUM D21.5        

580.  VINBLASTINUM D21.6         

581.  VINBLASTINUM D21.9        

582.  VINBLASTINUM D27    

583.  VINBLASTINUM D28          

584.  VINBLASTINUM D28.0 SROM 

585.  VINBLASTINUM D28.1 POCHWA 

586.  VINBLASTINUM D28.2    

587.  VINBLASTINUM D28.7      

588.  VINBLASTINUM D28.9     

589.  VINBLASTINUM D29      

590.  VINBLASTINUM D29.0  

591.  VINBLASTINUM D29.1   

592.  VINBLASTINUM D29.2  

593.  VINBLASTINUM D29.3  

594.  VINBLASTINUM D29.4 MOSZNA 

595.  VINBLASTINUM D29.7     

596.  VINBLASTINUM D29.9     

597.  VINBLASTINUM D30     

598.  VINBLASTINUM D30.0 NERKA 

599.  VINBLASTINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

600.  VINBLASTINUM D30.2  

601.  VINBLASTINUM D30.3   

602.  VINBLASTINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

603.  VINBLASTINUM D30.7    

604.  VINBLASTINUM D30.9    

605.  VINBLASTINUM D31    

606.  VINBLASTINUM D31.0  

607.  VINBLASTINUM D31.1  

608.  VINBLASTINUM D31.2  

609.  VINBLASTINUM D31.3  

610.  VINBLASTINUM D31.4   

611.  VINBLASTINUM D31.5     

612.  VINBLASTINUM D31.6   

613.  VINBLASTINUM D31.9   

614.  VINBLASTINUM D32     

615.  VINBLASTINUM D32.0   

616.  VINBLASTINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

617.  VINBLASTINUM D32.9   

618.  VINBLASTINUM D33           

619.  VINBLASTINUM D33.0   

620.  VINBLASTINUM D33.1   

621.  VINBLASTINUM D33.2   

622.  VINBLASTINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

623.  VINBLASTINUM D33.4   

624.  VINBLASTINUM D33.7      OWEGO 

625.  VINBLASTINUM D33.9     

626.  VINBLASTINUM D34    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

627.  VINBLASTINUM D35      
 

628.  VINBLASTINUM D35.0 NADNERCZA 

629.  VINBLASTINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

630.  VINBLASTINUM D35.2 PRZYSADKA 

631.  VINBLASTINUM D35.3  - 

632.  VINBLASTINUM D35.4 SZYSZYNKA 

633.  VINBLASTINUM D35.5   

634.  VINBLASTINUM D35.6       

635.  VINBLASTINUM D35.7 INNE O    

636.  VINBLASTINUM D35.8      

637.  VINBLASTINUM D35.9     

638.  VINBLASTINUM D36       IENIU 

639.  VINBLASTINUM D36.0   

640.  VINBLASTINUM D36.1       

641.  VINBLASTINUM D36.7    

642.  VINBLASTINUM D36.9     

643.  VINBLASTINUM D37          
TRAWIENNYCH 

644.  VINBLASTINUM D37.0      

645.  VINBLASTINUM D37.1  

646.  VINBLASTINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

647.  VINBLASTINUM D37.3   

648.  VINBLASTINUM D37.4  

649.  VINBLASTINUM D37.5 ODBYTNICA 

650.  VINBLASTINUM D37.6       

651.  VINBLASTINUM D37.7    

652.  VINBLASTINUM D37.9    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

653.  VINBLASTINUM D38         
     

654.  VINBLASTINUM D38.0  

655.  VINBLASTINUM D38.1     

656.  VINBLASTINUM D38.2  

657.  VINBLASTINUM D38.3  

658.  VINBLASTINUM D38.4 GRASICA 

659.  VINBLASTINUM D38.5 INNE    

660.  VINBLASTINUM D38.6    

661.  VINBLASTINUM D39           

662.  VINBLASTINUM D39.0 MACICA 

663.  VINBLASTINUM D39.1 JAJNIK 

664.  VINBLASTINUM D39.2 O 

665.  VINBLASTINUM D39.7     

666.  VINBLASTINUM D39.9     

667.  VINBLASTINUM D40          

668.  VINBLASTINUM D40.0   

669.  VINBLASTINUM D40.1  

670.  VINBLASTINUM D40.7     

671.  VINBLASTINUM D40.9     

672.  VINBLASTINUM D41         

673.  VINBLASTINUM D41.0 NERKA 

674.  VINBLASTINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

675.  VINBLASTINUM D41.2  

676.  VINBLASTINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

677.  VINBLASTINUM D41.4   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

678.  VINBLASTINUM D41.7    

679.  VINBLASTINUM D41.9    

680.  VINBLASTINUM D42     EZNANYM CHARAKTERZE OPON 

681.  VINBLASTINUM D42.0   

682.  VINBLASTINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

683.  VINBLASTINUM D42.9   

684.  VINBLASTINUM D43           

685.  VINBLASTINUM D43.0 M  

686.  VINBLASTINUM D43.1   

687.  VINBLASTINUM D43.2   

688.  VINBLASTINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

689.  VINBLASTINUM D43.4   

690.  VINBLASTINUM D43.7      

691.  VINBLASTINUM D43.9 CE    

692.  VINBLASTINUM D44        
 

693.  VINBLASTINUM D44.0 TARCZYCA 

694.  VINBLASTINUM D44.1 NADNERCZA 

695.  VINBLASTINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

696.  VINBLASTINUM D44.3 PRZYSADKA 

697.  VINBLASTINUM D44.4  - 

698.  VINBLASTINUM D44.5 SZYSZYNKA 

699.  VINBLASTINUM D44.6   

700.  VINBLASTINUM D44.7       

701.  VINBLASTINUM D44.8      

702.  VINBLASTINUM D44.9     

703.  VINBLASTINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

704.  VINBLASTINUM D47.7         
   NEK POKREWNYCH 

705.  VINBLASTINUM D47.9        
      

706.  VINBLASTINUM D48         
UMIEJSCO 

707.  VINBLASTINUM D48.0     

708.  VINBLASTINUM D48.1       

709.  VINBLASTINUM D48.2       

710.  VINBLASTINUM D48.3   

711.  VINBLASTINUM D48.4 OTRZEWNA 

712.  VINBLASTINUM D48.5  

713.  VINBLASTINUM D48.6 SUTEK 

714.  VINBLASTINUM D48.7    

715.  VINBLASTINUM D48.9         

716.  VINBLASTINUM D76.0      ZIE INDZIEJ 

717.  VINBLASTINUM D76.1    

718.  VINBLASTINUM D76.2      

 

        



 

 C.61.  
 
VINCRISTINUM 
 
 
 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  VINCRISTINUM C00    

2.  VINCRISTINUM C00.0     

3.  VINCRISTINUM C00.1     

4.  VINCRISTINUM C00.2     

5.  VINCRISTINUM C00.3     

6.  VINCRISTINUM C00.4     

7.  VINCRISTINUM C00.5        

8.  VINCRISTINUM C00.6   

9.  VINCRISTINUM C00.8      

10.  VINCRISTINUM C00.9   

11.  VINCRISTINUM C01     

12.  VINCRISTINUM C02        

13.  VINCRISTINUM C02.0    

14.  VINCRISTINUM C02.1   

15.  VINCRISTINUM C02.2    

16.  VINCRISTINUM C02.3        

17.  VINCRISTINUM C02.4   

18.  VINCRISTINUM C02.8      

19.  VINCRISTINUM C02.9   

20.  VINCRISTINUM C03    

21.  VINCRISTINUM C03.0   

22.  VINCRISTINUM C03.1   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  VINCRISTINUM C03.9   

24.  VINCRISTINUM C04      

25.  VINCRISTINUM C04.0      

26.  VINCRISTINUM C04.1      

27.  VINCRISTINUM C04.8 ZMIANA PRZEKRACZ      

28.  VINCRISTINUM C04.9     

29.  VINCRISTINUM C05    

30.  VINCRISTINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  VINCRISTINUM C05.1   

32.  VINCRISTINUM C05.2  

33.  VINCRISTINUM C05.8       

34.  VINCRISTINUM C05.9   

35.  VINCRISTINUM C06          

36.  VINCRISTINUM C06.0   

37.  VINCRISTINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  VINCRISTINUM C06.2   

39.  VINCRISTINUM C06.8           

40.  VINCRISTINUM C06.9    

41.  VINCRISTINUM C07    SZNEJ 

42.  VINCRISTINUM C08          

43.  VINCRISTINUM C08.0   

44.  VINCRISTINUM C08.1   

45.  VINCRISTINUM C08.8      H  

46.  VINCRISTINUM C08.9     

47.  VINCRISTINUM C09    

48.  VINCRISTINUM C09.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49.  VINCRISTINUM C09.1   - - 

50.  VINCRISTINUM C09.8 ZMIAN     

51.  VINCRISTINUM C09.9   

52.  VINCRISTINUM C10       

53.  VINCRISTINUM C10.0   

54.  VINCRISTINUM C10.1    

55.  VINCRISTINUM C10.2      

56.  VINCRISTINUM C10.3      

57.  VINCRISTINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  VINCRISTINUM C10.8        

59.  VINCRISTINUM C10.9     

60.  VINCRISTINUM C11       

61.  VINCRISTINUM C11.0      

62.  VINCRISTINUM C11.1      

63.  VINCRISTINUM C11.2      

64.  VINCRISTINUM C11.3      

65.  VINCRISTINUM C11.8        

66.  VINCRISTINUM C11.9     

67.  VINCRISTINUM C12     

68.  VINCRISTINUM C13       

69.  VINCRISTINUM C13.0     

70.  VINCRISTINUM C13.1  -     -
 

71.  VINCRISTINUM C13.2      

72.  VINCRISTINUM C13.8        

73.  VINCRISTINUM C13.9     

74.  VINCRISTINUM C14            
    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

75.  VINCRISTINUM C14.0     

76.  VINCRISTINUM C14.2     

77.  VINCRISTINUM C14.8          

78.  VINCRISTINUM C16 NOWOTW   

79.  VINCRISTINUM C16.0 WPUST 

80.  VINCRISTINUM C16.1   

81.  VINCRISTINUM C16.2   

82.  VINCRISTINUM C16.3   

83.  VINCRISTINUM C16.4  

84.  VINCRISTINUM C16.5     

85.  VINCRISTINUM C16.6     

86.  VINCRISTINUM C16.8      

87.  VINCRISTINUM C16.9   

88.  VINCRISTINUM C17     

89.  VINCRISTINUM C17.0 DWUNASTNICA 

90.  VINCRISTINUM C17.1 JELITO CZCZE 

91.  VINCRISTINUM C17.2   

92.  VINCRISTINUM C17.3   

93.  VINCRISTINUM C17.8       

94.  VINCRISTINUM C17.9    

95.  VINCRISTINUM C18    GRUBEGO 

96.  VINCRISTINUM C18.0   

97.  VINCRISTINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98.  VINCRISTINUM C18.2   

99.  VINCRISTINUM C18.3   

100.  VINCRISTINUM C18.4   

101.  VINCRISTINUM C18.5   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

102.  VINCRISTINUM C18.6   

103.  VINCRISTINUM C18.7 ESICA 

104.  VINCRISTINUM C18.8      

105.  VINCRISTINUM C18.9   

106.  VINCRISTINUM C19    -ODBYTNICZEGO 

107.  VINCRISTINUM C20 NOWOT   

108.  VINCRISTINUM C21       

109.  VINCRISTINUM C21.0   

110.  VINCRISTINUM C21.1   

111.  VINCRISTINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112.  VINCRISTINUM C21.8         

113.  VINCRISTINUM C22       

114.  VINCRISTINUM C22.0    

115.  VINCRISTINUM C22.1    

116.  VINCRISTINUM C22.2   PATOBLASTOMA) 

117.  VINCRISTINUM C22.3    

118.  VINCRISTINUM C22.4    

119.  VINCRISTINUM C22.7     

120.  VINCRISTINUM C22.9   

121.  VINCRISTINUM C23     

122.  VINCRISTINUM C24          

123.  VINCRISTINUM C24.0    

124.  VINCRISTINUM C24.1     

125.  VINCRISTINUM C24.8     IOWYCH  

126.  VINCRISTINUM C24.9    

127.  VINCRISTINUM C25    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

128.  VINCRISTINUM C25.0   

129.  VINCRISTINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130.  VINCRISTINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131.  VINCRISTINUM C25.3   

132.  VINCRISTINUM C25.4    

133.  VINCRISTINUM C25.7    

134.  VINCRISTINUM C25.8      

135.  VINCRISTINUM C25.9   

136.  VINCRISTINUM C26        

137.  VINCRISTINUM C26.0     

138.  VINCRISTINUM C26.1  

139.  VINCRISTINUM C26.8       

140.  VINCRISTINUM C26.9     

141.  VINCRISTINUM C30        

142.  VINCRISTINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143.  VINCRISTINUM C30.1   

144.  VINCRISTINUM C31     

145.  VINCRISTINUM C31.0   

146.  VINCRISTINUM C31.1   

147.  VINCRISTINUM C31.2   

148.  VINCRISTINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149.  VINCRISTINUM C31.8      

150.  VINCRISTINUM C31.9    

151.  VINCRISTINUM C33   CY 

152.  VINCRISTINUM C34      

153.  VINCRISTINUM C34.0   

154.  VINCRISTINUM C34.1        

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

155.  VINCRISTINUM C34.2        

156.  VINCRISTINUM C34.3        

157.  VINCRISTINUM C34.8        

158.  VINCRISTINUM C34.9     

159.  VINCRISTINUM C37    

160.  VINCRISTINUM C38       

161.  VINCRISTINUM C38.0 SERCE 

162.  VINCRISTINUM C38.1   

163.  VINCRISTINUM C38.2   

164.  VINCRISTINUM C38.3    

165.  VINCRISTINUM C38.4  

166.  VINCRISTINUM C38.8         

167.  VINCRISTINUM C39         
   

168.  VINCRISTINUM C39.0       

169.  VINCRISTINUM C39.8 ZMIANY        
PIERSIOWEJ  

170.  VINCRISTINUM C39.9        

171.  VINCRISTINUM C40        

172.  VINCRISTINUM C40.0       

173.  VINCRISTINUM C40.1     

174.  VINCRISTINUM C40.2     

175.  VINCRISTINUM C40.3     

176.  VINCRISTINUM C40.8          

177.  VINCRISTINUM C40.9       

178.  VINCRISTINUM C41             

179.  VINCRISTINUM C41.0     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

180.  VINCRISTINUM C41.1  

181.  VINCRISTINUM C41.2   

182.  VINCRISTINUM C41.3      

183.  VINCRISTINUM C41.4       

184.  VINCRISTINUM C41.8         

185.  VINCRISTINUM C41.9      

186.  VINCRISTINUM C43    

187.  VINCRISTINUM C43.0    

188.  VINCRISTINUM C43.1        

189.  VINCRISTINUM C43.2        

190.  VINCRISTINUM C43.3        

191.  VINCRISTINUM C43.4         

192.  VINCRISTINUM C43.5    

193.  VINCRISTINUM C43.6 CZER       

194.  VINCRISTINUM C43.7        

195.  VINCRISTINUM C43.8         

196.  VINCRISTINUM C43.9     

197.  VINCRISTINUM C45  

198.  VINCRISTINUM C45.0   

199.  VINCRISTINUM C45.1   

200.  VINCRISTINUM C45.2   

201.  VINCRISTINUM C45.7    

202.  VINCRISTINUM C45.9   

203.  VINCRISTINUM C46    

204.  VINCRISTINUM C46.0     

205.  VINCRISTINUM C46.1      

206.  VINCRISTINUM C46.2     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

207.  VINCRISTINUM C46.3      

208.  VINCRISTINUM C46.7      

209.  VINCRISTINUM C46.8      

210.  VINCRISTINUM C46.9     

211.  VINCRISTINUM C47         

212.  VINCRISTINUM C47.0       

213.  VINCRISTINUM C47.1        

214.  VINCRISTINUM C47.2        

215.  VINCRISTINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

216.  VINCRISTINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

217.  VINCRISTINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

218.  VINCRISTINUM C47.6     

219.  VINCRISTINUM C47.8        DU 
NERWOWEGO  

220.  VINCRISTINUM C47.9         

221.  VINCRISTINUM C48.       

222.  VINCRISTINUM C48.0   

223.  VINCRISTINUM C48.1   WNEJ 

224.  VINCRISTINUM C48.2   

225.  VINCRISTINUM C48.8         

226.  VINCRISTINUM C49         

227.  VINCRISTINUM C49.0           

228.  VINCRISTINUM C49.1           

229.  VINCRISTINUM C49.2           

230.  VINCRISTINUM C49.3     KKA KLATKI PIERSIOWEJ 

231.  VINCRISTINUM C49.4       

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

232.  VINCRISTINUM C49.5       

233.  VINCRISTINUM C49.6        

234.  VINCRISTINUM C49.8          

235.  VINCRISTINUM C49.9       

236.  VINCRISTINUM C50    

237.  VINCRISTINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

238.  VINCRISTINUM C50.1    

239.  VINCRISTINUM C50.2    

240.  VINCRISTINUM C50.3     

241.  VINCRISTINUM C50.4     

242.  VINCRISTINUM C50.5     

243.  VINCRISTINUM C50.6    

244.  VINCRISTINUM C50.8      

245.  VINCRISTINUM C50.9   

246.  VINCRISTINUM C51    

247.  VINCRISTINUM C51.0    

248.  VINCRISTINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

249.  VINCRISTINUM C51.2  

250.  VINCRISTINUM C51.8      

251.  VINCRISTINUM C51.9   

252.  VINCRISTINUM C52    

253.  VINCRISTINUM C53     

254.  VINCRISTINUM C53.0     

255.  VINCRISTINUM C53.1     

256.  VINCRISTINUM C53.8       

257.  VINCRISTINUM C53.9    

258.  VINCRISTINUM C54     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

259.  VINCRISTINUM C54.0   

260.  VINCRISTINUM C54.1   

261.  VINCRISTINUM C54.2   

262.  VINCRISTINUM C54.3 DNO MACICY 

263.  VINCRISTINUM C54.8       

264.  VINCRISTINUM C54.9    

265.  VINCRISTINUM C55      

266.  VINCRISTINUM C56    

267.  VINCRISTINUM C57          

268.  VINCRISTINUM C57.0   

269.  VINCRISTINUM C57.1    

270.  VINCRISTINUM C57.2 WI   

271.  VINCRISTINUM C57.3 PRZYMACICZA 

272.  VINCRISTINUM C57.4    

273.  VINCRISTINUM C57.7       

274.  VINCRISTINUM C57.8        

275.  VINCRISTINUM C57.9     

276.  VINCRISTINUM C58    

277.  VINCRISTINUM C60    

278.  VINCRISTINUM C60.0 NAPLETEK 

279.  VINCRISTINUM C60.1   

280.  VINCRISTINUM C60.2   

281.  VINCRISTINUM C60.8      

282.  VINCRISTINUM C60.9   

283.  VINCRISTINUM C61     

284.  VINCRISTINUM C62    

285.  VINCRISTINUM C62.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

286.  VINCRISTINUM C62.1   

287.  VINCRISTINUM C62.9   

288.  VINCRISTINUM C63          

289.  VINCRISTINUM C63.0  

290.  VINCRISTINUM C63.1   

291.  VINCRISTINUM C63.2 MOSZNA 

292.  VINCRISTINUM C63.7 INNE OKR    

293.  VINCRISTINUM C63.8        

294.  VINCRISTINUM C63.9     

295.  VINCRISTINUM C64        

296.  VINCRISTINUM C65     

297.  VINCRISTINUM C66    

298.  VINCRISTINUM C67     

299.  VINCRISTINUM C67.0    

300.  VINCRISTINUM C67.1    

301.  VINCRISTINUM C67.2     

302.  VINCRISTINUM C67.3     

303.  VINCRISTINUM C67.4     

304.  VINCRISTINUM C67.5    

305.  VINCRISTINUM C67.6   

306.  VINCRISTINUM C67.7 MOCZOWNIK 

307.  VINCRISTINUM C67.8       

308.  VINCRISTINUM C67.9    

309.  VINCRISTINUM C68        

310.  VINCRISTINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

311.  VINCRISTINUM C68.1    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

312.  VINCRISTINUM C68.8       

313.  VINCRISTINUM C68.9    

314.  VINCRISTINUM C69    

315.  VINCRISTINUM C69.0  

316.  VINCRISTINUM C69.1  

317.  VINCRISTINUM C69.2  

318.  VINCRISTINUM C69.3  

319.  VINCRISTINUM C69.4   

320.  VINCRISTINUM C69.5     

321.  VINCRISTINUM C69.6  

322.  VINCRISTINUM C69.8      

323.  VINCRISTINUM C69.9 OKO, NIEOKR 

324.  VINCRISTINUM C70    

325.  VINCRISTINUM C70.0   

326.  VINCRISTINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

327.  VINCRISTINUM C70.9   

328.  VINCRISTINUM C71    

329.  VINCRISTINUM C71.0     R 

330.  VINCRISTINUM C71.1   

331.  VINCRISTINUM C71.2   

332.  VINCRISTINUM C71.3   

333.  VINCRISTINUM C71.4   

334.  VINCRISTINUM C71.5   

335.  VINCRISTINUM C71.6  

336.  VINCRISTINUM C71.7   

337.  VINCRISTINUM C71.8      

338.  VINCRISTINUM C71.9   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

339.  VINCRISTINUM C72         
CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

340.  VINCRISTINUM C72.0   

341.  VINCRISTINUM C72.1   

342.  VINCRISTINUM C72.2  

343.  VINCRISTINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

344.  VINCRISTINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

345.  VINCRISTINUM C72.5      

346.  VINCRISTINUM C72.8            

347.  VINCRISTINUM C72.9     

348.  VINCRISTINUM C73    

349.  VINCRISTINUM C74    

350.  VINCRISTINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

351.  VINCRISTINUM C74.1 RDZE  

352.  VINCRISTINUM C74.9   

353.  VINCRISTINUM C75        
POKREWNYCH 

354.  VINCRISTINUM C75.0   

355.  VINCRISTINUM C75.1   

356.  VINCRISTINUM C75.2  - 

357.  VINCRISTINUM C75.3 SZYSZYNKA 

358.  VINCRISTINUM C75.4   

359.  VINCRISTINUM C75.5       

360.  VINCRISTINUM C75.8      

361.  VINCRISTINUM C75.9 GRUC    

362.  VINCRISTINUM C76       

363.  VINCRISTINUM C76.0     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

364.  VINCRISTINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

365.  VINCRISTINUM C76.2 BRZUCH 

366.  VINCRISTINUM C76.3 MIEDNICA 

367.  VINCRISTINUM C76.4   

368.  VINCRISTINUM C76.5   

369.  VINCRISTINUM C76.7    

370.  VINCRISTINUM C76.8         

371.  VINCRISTINUM C77        

372.  VINCRISTINUM C77.0       

373.  VINCRISTINUM C77.1      

374.  VINCRISTINUM C77.2      

375.  VINCRISTINUM C77.3       

376.  VINCRISTINUM C77.4       

377.  VINCRISTINUM C77.5     

378.  VINCRISTINUM C77.8     

379.  VINCRISTINUM C77.9    

380.  VINCRISTINUM C78        

381.  VINCRISTINUM C78.0     

382.  VINCRISTINUM C78.1     

383.  VINCRISTINUM C78.2     

384.  VINCRISTINUM C78.3         

385.  VINCRISTINUM C78.4      

386.  VINCRISTINUM C78.5        

387.  VINCRISTINUM C78.6        

388.  VINCRISTINUM C78.7     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

389.  VINCRISTINUM C78.8           

390.  VINCRISTINUM C79      

391.  VINCRISTINUM C79.0        

392.  VINCRISTINUM C79.1          
MOCZOWEGO 

393.  VINCRISTINUM C79.2     

394.  VINCRISTINUM C79.3        

395.  VINCRISTINUM C79.4          

396.  VINCRISTINUM C79.5        

397.  VINCRISTINUM C79.6     

398.  VINCRISTINUM C79.7     

399.  VINCRISTINUM C79.8       

400.  VINCRISTINUM C80       

401.  VINCRISTINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

402.  VINCRISTINUM C81.0   

403.  VINCRISTINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

404.  VINCRISTINUM C81.2  

405.  VINCRISTINUM C81.3   

406.  VINCRISTINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

407.  VINCRISTINUM C81.9 C   

408.  VINCRISTINUM C82     

409.  VINCRISTINUM C82.0          

410.  VINCRISTINUM C82.1          
GUZKOWY 

411.  VINCRISTINUM C82.2   

412.  VINCRISTINUM C82.7      

413.  VINCRISTINUM C82.9    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

414.  VINCRISTINUM C83    

415.  VINCRISTINUM C83.0     

416.  VINCRISTINUM C83.1         

417.  VINCRISTINUM C83.2        

418.  VINCRISTINUM C83.3   

419.  VINCRISTINUM C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

420.  VINCRISTINUM C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 

421.  VINCRISTINUM C83.6   

422.  VINCRISTINUM C83.7    

423.  VINCRISTINUM C83.8      

424.  VINCRISTINUM C83.9     

425.  VINCRISTINUM C84        

426.  VINCRISTINUM C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 

427.  VINCRISTINUM C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 

428.  VINCRISTINUM C84.2    

429.  VINCRISTINUM C84.3 AK LIMFOEPITELIOIDALNY 

430.  VINCRISTINUM C84.4      

431.  VINCRISTINUM C84.5      

432.  VINCRISTINUM C85       

433.  VINCRISTINUM C85.0   

434.  VINCRISTINUM C85.1      

435.  VINCRISTINUM C85.7      

436.  VINCRISTINUM C85.9    

437.  VINCRISTINUM C88    

438.  VINCRISTINUM C88.0 MAKROGLOBU  

439.  VINCRISTINUM C88.1     

440.  VINCRISTINUM C88.2     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

441.  VINCRISTINUM C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 

442.  VINCRISTINUM C88.7    NE 

443.  VINCRISTINUM C88.9     

444.  VINCRISTINUM C90         

445.  VINCRISTINUM C90.0 SZPICZAK MNOGI 

446.  VINCRISTINUM C90.1   

447.  VINCRISTINUM C90.2    

448.  VINCRISTINUM C91   

449.  VINCRISTINUM C91.0    

450.  VINCRISTINUM C91.1    

451.  VINCRISTINUM C91.2    

452.  VINCRISTINUM C91.3   

453.  VINCRISTINUM C91.4   -CELL) 

454.  VINCRISTINUM C91.5      

455.  VINCRISTINUM C91.7    

456.  VINCRISTINUM C91.9    

457.  VINCRISTINUM C92   

458.  VINCRISTINUM C92.0    

459.  VINCRISTINUM C92.1    

460.  VINCRISTINUM C92.2    

461.  VINCRISTINUM C92.3   

462.  VINCRISTINUM C92.4   MIELOCYTOWA 

463.  VINCRISTINUM C92.5   -MONOCYTOWA 

464.  VINCRISTINUM C92.7    

465.  VINCRISTINUM C92.9    

466.  VINCRISTINUM C93   

467.  VINCRISTINUM C93.0    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

468.  VINCRISTINUM C93.1    

469.  VINCRISTINUM C93.2    

470.  VINCRISTINUM C93.7    

471.  VINCRISTINUM C93.9    

472.  VINCRISTINUM C94    ZAJU 

473.  VINCRISTINUM C94.0        

474.  VINCRISTINUM C94.1   

475.  VINCRISTINUM C94.2    

476.  VINCRISTINUM C94.3     

477.  VINCRISTINUM C94.4    

478.  VINCRISTINUM C94.5    

479.  VINCRISTINUM C94.7    

480.  VINCRISTINUM C95      

481.  VINCRISTINUM C95.0      U 

482.  VINCRISTINUM C95.1       

483.  VINCRISTINUM C95.2       

484.  VINCRISTINUM C95.7        

485.  VINCRISTINUM C95.9   

486.  VINCRISTINUM C96          
POKREWNYCH 

487.  VINCRISTINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

488.  VINCRISTINUM C96.1   

489.  VINCRISTINUM C96.2     UCZNYCH 

490.  VINCRISTINUM C96.3    

491.  VINCRISTINUM C96.7         
POKREWNYCH 

492.  VINCRISTINUM C96.9         

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

493.  VINCRISTINUM C97        

494.  VINCRISTINUM D00.2  

495.  VINCRISTINUM D01           

496.  VINCRISTINUM D01.0  

497.  VINCRISTINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

498.  VINCRISTINUM D01.2 ODBYTNICA 

499.  VINCRISTINUM D01.3     

500.  VINCRISTINUM D01.4      

501.  VINCRISTINUM D01.5       

502.  VINCRISTINUM D01.7 INN    

503.  VINCRISTINUM D01.9    

504.  VINCRISTINUM D03 CZERNIAK IN SITU 

505.  VINCRISTINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

506.  VINCRISTINUM D03.1         

507.  VINCRISTINUM D03.2 CZERNI        

508.  VINCRISTINUM D03.3         

509.  VINCRISTINUM D03.4         

510.  VINCRISTINUM D03.5     

511.  VINCRISTINUM D03.6         

512.  VINCRISTINUM D03.7         

513.  VINCRISTINUM D03.8      

514.  VINCRISTINUM D03.9     

515.  VINCRISTINUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

516.  VINCRISTINUM D06.0     

517.  VINCRISTINUM D06.1     

518.  VINCRISTINUM D06.7     

519.  VINCRISTINUM D06.9    

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

520.  VINCRISTINUM D07 RAK IN SITU I     

521.  VINCRISTINUM D07.0   

522.  VINCRISTINUM D07.1 SROM 

523.  VINCRISTINUM D07.2 POCHWA 

524.  VINCRISTINUM D07.3       

525.  VINCRISTINUM D07.4  

526.  VINCRISTINUM D07.5 GRUC  

527.  VINCRISTINUM D07.6       

528.  VINCRISTINUM D09        

529.  VINCRISTINUM D09.0   

530.  VINCRISTINUM D09.1       

531.  VINCRISTINUM D09.2 OKO 

532.  VINCRISTINUM D09.3       

533.  VINCRISTINUM D09.7       

534.  VINCRISTINUM D09.9     

535.  VINCRISTINUM D10       

536.  VINCRISTINUM D10.0 WARGA 

537.  VINCRISTINUM D10.1  

538.  VINCRISTINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

539.  VINCRISTINUM D10.3       

540.  VINCRISTINUM D10.4  

541.  VINCRISTINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

542.  VINCRISTINUM D10.6    

543.  VINCRISTINUM D10.7    

544.  VINCRISTINUM D10.9   

545.  VINCRISTINUM D11      

546.  VINCRISTINUM D11.0   

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

547.  VINCRISTINUM D11.7    LINOWE 

548.  VINCRISTINUM D11.9     

549.  VINCRISTINUM D12        

550.  VINCRISTINUM D12.0   

551.  VINCRISTINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

552.  VINCRISTINUM D12.2   

553.  VINCRISTINUM D12.3   

554.  VINCRISTINUM D12.4   

555.  VINCRISTINUM D12.5   

556.  VINCRISTINUM D12.6   

557.  VINCRISTINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

558.  VINCRISTINUM D12.8 ODBYTNICA 

559.  VINCRISTINUM D12.9     

560.  VINCRISTINUM D13          

561.  VINCRISTINUM D13.0  

562.  VINCRISTINUM D13.1  

563.  VINCRISTINUM D13.2 DWUNASTNICA 

564.  VINCRISTINUM D13.3 INN      

565.  VINCRISTINUM D13.4  

566.  VINCRISTINUM D13.5    

567.  VINCRISTINUM D13.6 TRZUSTKA 

568.  VINCRISTINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

569.  VINCRISTINUM D13.9    GO 

570.  VINCRISTINUM D14        

571.  VINCRISTINUM D14.0        

572.  VINCRISTINUM D14.1  

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

573.  VINCRISTINUM D14.2 TCHAWICA 

574.  VINCRISTINUM D14.3    

575.  VINCRISTINUM D14.4    

576.  VINCRISTINUM D15         

577.  VINCRISTINUM D15.0 GRASICA 

578.  VINCRISTINUM D15.1 SERCE 

579.  VINCRISTINUM D15.2  

580.  VINCRISTINUM D15.7      

581.  VINCRISTINUM D15.9     

582.  VINCRISTINUM D16       

583.  VINCRISTINUM D16.0       

584.  VINCRISTINUM D16.1     

585.  VINCRISTINUM D16.2     

586.  VINCRISTINUM D16.3     

587.  VINCRISTINUM D16.4     

588.  VINCRISTINUM D16.5  

589.  VINCRISTINUM D16.6  

590.  VINCRISTINUM D16.7    YK 

591.  VINCRISTINUM D16.8       

592.  VINCRISTINUM D16.9      

593.  VINCRISTINUM D18         

594.  VINCRISTINUM D18.0 NACZYNIAK KRWIONO   

595.  VINCRISTINUM D18.1     

596.  VINCRISTINUM D20          

597.  VINCRISTINUM D20.0   

598.  VINCRISTINUM D20.1 OTRZEWNA 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

599.  VINCRISTINUM D21          

600.  VINCRISTINUM D21.0           

601.  VINCRISTINUM D21.1         CZNIE Z BARKIEM 

602.  VINCRISTINUM D21.2            

603.  VINCRISTINUM D21.3         

604.  VINCRISTINUM D21.4        

605.  VINCRISTINUM D21.5        

606.  VINCRISTINUM D21.6          

607.  VINCRISTINUM D21.9        

608.  VINCRISTINUM D27    

609.  VINCRISTINUM D28         

610.  VINCRISTINUM D28.0 SROM 

611.  VINCRISTINUM D28.1 POCHWA 

612.  VINCRISTINUM D28.2    

613.  VINCRISTINUM D28.7      

614.  VINCRISTINUM D28.9     

615.  VINCRISTINUM D29      

616.  VINCRISTINUM D29.0  

617.  VINCRISTINUM D29.1   

618.  VINCRISTINUM D29.2  

619.  VINCRISTINUM D29.3  

620.  VINCRISTINUM D29.4 MOSZNA 

621.  VINCRISTINUM D29.7     

622.  VINCRISTINUM D29.9     

623.  VINCRISTINUM D30     

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

624.  VINCRISTINUM D30.0 NERKA 

625.  VINCRISTINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

626.  VINCRISTINUM D30.2  

627.  VINCRISTINUM D30.3   

628.  VINCRISTINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

629.  VINCRISTINUM D30.7    

630.  VINCRISTINUM D30.9    

631.  VINCRISTINUM D31    

632.  VINCRISTINUM D31.0  

633.  VINCRISTINUM D31.1  

634.  VINCRISTINUM D31.2  

635.  VINCRISTINUM D31.3  

636.  VINCRISTINUM D31.4   

637.  VINCRISTINUM D31.5     

638.  VINCRISTINUM D31.6   

639.  VINCRISTINUM D31.9   

640.  VINCRISTINUM D32     

641.  VINCRISTINUM D32.0   

642.  VINCRISTINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

643.  VINCRISTINUM D32.9   

644.  VINCRISTINUM D33         EGO 

645.  VINCRISTINUM D33.0   

646.  VINCRISTINUM D33.1   

647.  VINCRISTINUM D33.2   

648.  VINCRISTINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

649.  VINCRISTINUM D33.4   

650.  VINCRISTINUM D33.7     MU NERWOWEGO 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

651.  VINCRISTINUM D33.9     

652.  VINCRISTINUM D34    

653.  VINCRISTINUM D35         

654.  VINCRISTINUM D35.0 NADNERCZA 

655.  VINCRISTINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

656.  VINCRISTINUM D35.2 PRZYSADKA 

657.  VINCRISTINUM D35.3  - 

658.  VINCRISTINUM D35.4 SZYSZYNKA 

659.  VINCRISTINUM D35.5   

660.  VINCRISTINUM D35.6       

661.  VINCRISTINUM D35.7      

662.  VINCRISTINUM D35.8      

663.  VINCRISTINUM D35.9     

664.  VINCRISTINUM D36       IEJSCOWIENIU 

665.  VINCRISTINUM D36.0   

666.  VINCRISTINUM D36.1       

667.  VINCRISTINUM D36.7    

668.  VINCRISTINUM D36.9     

669.  VINCRISTINUM D37          
TRAWIENNYCH 

670.  VINCRISTINUM D37.0      

671.  VINCRISTINUM D37.1  

672.  VINCRISTINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

673.  VINCRISTINUM D37.3   

674.  VINCRISTINUM D37.4 CA 

675.  VINCRISTINUM D37.5 ODBYTNICA 

676.  VINCRISTINUM D37.6       

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

677.  VINCRISTINUM D37.7    

678.  VINCRISTINUM D37.9    

679.  VINCRISTINUM D38         
     

680.  VINCRISTINUM D38.0  

681.  VINCRISTINUM D38.1     

682.  VINCRISTINUM D38.2  

683.  VINCRISTINUM D38.3  

684.  VINCRISTINUM D38.4 GRASICA 

685.  VINCRISTINUM D38.5     

686.  VINCRISTINUM D38.6    

687.  VINCRISTINUM D39          

688.  VINCRISTINUM D39.0 MACICA 

689.  VINCRISTINUM D39.1 JAJNIK 

690.  VINCRISTINUM D39.2  

691.  VINCRISTINUM D39.7     

692.  VINCRISTINUM D39.9     

693.  VINCRISTINUM D40           

694.  VINCRISTINUM D40.0   

695.  VINCRISTINUM D40.1  

696.  VINCRISTINUM D40.7     

697.  VINCRISTINUM D40.9     

698.  VINCRISTINUM D41        

699.  VINCRISTINUM D41.0 NERKA 

700.  VINCRISTINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

701.  VINCRISTINUM D41.2  

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

702.  VINCRISTINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

703.  VINCRISTINUM D41.4   

704.  VINCRISTINUM D41.7    

705.  VINCRISTINUM D41.9    

706.  VINCRISTINUM D42    LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON 

707.  VINCRISTINUM D42.0   

708.  VINCRISTINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

709.  VINCRISTINUM D42.9   

710.  VINCRISTINUM D43          

711.  VINCRISTINUM D43.0   

712.  VINCRISTINUM D43.1   

713.  VINCRISTINUM D43.2   

714.  VINCRISTINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

715.  VINCRISTINUM D43.4   

716.  VINCRISTINUM D43.7      

717.  VINCRISTINUM D43.9     

718.  VINCRISTINUM D44        
 

719.  VINCRISTINUM D44.0 TARCZYCA 

720.  VINCRISTINUM D44.1 NADNERCZA 

721.  VINCRISTINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

722.  VINCRISTINUM D44.3 PRZYSADKA 

723.  VINCRISTINUM D44.4  - 

724.  VINCRISTINUM D44.5 SZYSZYNKA 

725.  VINCRISTINUM D44.6   

726.  VINCRISTINUM D44.7       

727.  VINCRISTINUM D44.8     RZNEGO 

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

728.  VINCRISTINUM D44.9     

729.  VINCRISTINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

730.  VINCRISTINUM D47.7         
 O I TKANEK POKREWNYCH 

731.  VINCRISTINUM D47.9        
      

732.  VINCRISTINUM D48         
U 

733.  VINCRISTINUM D48.0     

734.  VINCRISTINUM D48.1       

735.  VINCRISTINUM D48.2       

736.  VINCRISTINUM D48.3   

737.  VINCRISTINUM D48.4 OTRZEWNA 

738.  VINCRISTINUM D48.5  

739.  VINCRISTINUM D48.6 SUTEK 

740.  VINCRISTINUM D48.7    

741.  VINCRISTINUM D48.9        

742.  VINCRISTINUM D69.3    

743.  VINCRISTINUM D76.0         

744.  VINCRISTINUM D76.1    

745.  VINCRISTINUM D76.2       

746.  VINCRISTINUM E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 

747.  VINCRISTINUM E85.0      -NEUROPATYCZNA 

748.  VINCRISTINUM E85.1       

749.  VINCRISTINUM E85.2        

        



 

Lp 
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ 
  - DROGA 

PODANIA 
KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

750.  VINCRISTINUM E85.3    

751.  VINCRISTINUM E85.4       

752.  VINCRISTINUM E85.8 INNE AMYLOIDOZY 

753.  VINCRISTINUM E85.9   

 

        



 

 C.63.  
 
VINORELBINUM 
 
 
 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1.  VINORELBINUM C00    

2.  VINORELBINUM C00.0     

3.  VINORELBINUM C00.1     

4.  VINORELBINUM C00.2     

5.  VINORELBINUM C00.3     

6.  VINORELBINUM C00.4     

7.  VINORELBINUM C00.5        

8.  VINORELBINUM C00.6   

9.  VINORELBINUM C00.8      

10.  VINORELBINUM C00.9   

11.  VINORELBINUM C01     

12.  VINORELBINUM C02        

13.  VINORELBINUM C02.0    

14.  VINORELBINUM C02.1   

15.  VINORELBINUM C02.2    

16.  VINORELBINUM C02.3        

17.  VINORELBINUM C02.4   

18.  VINORELBINUM C02.8      

19.  VINORELBINUM C02.9   

20.  VINORELBINUM C03    

21.  VINORELBINUM C03.0   

22.  VINORELBINUM C03.1   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

23.  VINORELBINUM C03.9   

24.  VINORELBINUM C04      

25.  VINORELBINUM C04.0      

26.  VINORELBINUM C04.1      

27.  VINORELBINUM C04.8 ZMIANA PRZEKRACZ      

28.  VINORELBINUM C04.9     

29.  VINORELBINUM C05    

30.  VINORELBINUM C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 

31.  VINORELBINUM C05.1   

32.  VINORELBINUM C05.2  

33.  VINORELBINUM C05.8       

34.  VINORELBINUM C05.9   

35.  VINORELBINUM C06          

36.  VINORELBINUM C06.0   

37.  VINORELBINUM C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 

38.  VINORELBINUM C06.2   

39.  VINORELBINUM C06.8           

40.  VINORELBINUM C06.9    

41.  VINORELBINUM C07    SZNEJ 

42.  VINORELBINUM C08          

43.  VINORELBINUM C08.0   

44.  VINORELBINUM C08.1   

45.  VINORELBINUM C08.8      H  

46.  VINORELBINUM C08.9     

47.  VINORELBINUM C09    

48.  VINORELBINUM C09.0   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49.  VINORELBINUM C09.1   - - 

50.  VINORELBINUM C09.8 ZMIAN     

51.  VINORELBINUM C09.9   

52.  VINORELBINUM C10       

53.  VINORELBINUM C10.0   

54.  VINORELBINUM C10.1    

55.  VINORELBINUM C10.2      

56.  VINORELBINUM C10.3      

57.  VINORELBINUM C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 

58.  VINORELBINUM C10.8        

59.  VINORELBINUM C10.9     

60.  VINORELBINUM C11       

61.  VINORELBINUM C11.0      

62.  VINORELBINUM C11.1      

63.  VINORELBINUM C11.2      

64.  VINORELBINUM C11.3      

65.  VINORELBINUM C11.8        

66.  VINORELBINUM C11.9     

67.  VINORELBINUM C12     

68.  VINORELBINUM C13       

69.  VINORELBINUM C13.0     

70.  VINORELBINUM C13.1  -     -
 

71.  VINORELBINUM C13.2      

72.  VINORELBINUM C13.8        

73.  VINORELBINUM C13.9     

74.  VINORELBINUM C14            
    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

75.  VINORELBINUM C14.0     

76.  VINORELBINUM C14.2     

77.  VINORELBINUM C14.8          

78.  VINORELBINUM C16 NOWOTW   

79.  VINORELBINUM C16.0 WPUST 

80.  VINORELBINUM C16.1   

81.  VINORELBINUM C16.2   

82.  VINORELBINUM C16.3   

83.  VINORELBINUM C16.4  

84.  VINORELBINUM C16.5     

85.  VINORELBINUM C16.6     

86.  VINORELBINUM C16.8      

87.  VINORELBINUM C16.9   

88.  VINORELBINUM C17     

89.  VINORELBINUM C17.0 DWUNASTNICA 

90.  VINORELBINUM C17.1 JELITO CZCZE 

91.  VINORELBINUM C17.2   

92.  VINORELBINUM C17.3   

93.  VINORELBINUM C17.8       

94.  VINORELBINUM C17.9    

95.  VINORELBINUM C18    GRUBEGO 

96.  VINORELBINUM C18.0   

97.  VINORELBINUM C18.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

98.  VINORELBINUM C18.2   

99.  VINORELBINUM C18.3   

100.  VINORELBINUM C18.4   

101.  VINORELBINUM C18.5   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

102.  VINORELBINUM C18.6   

103.  VINORELBINUM C18.7 ESICA 

104.  VINORELBINUM C18.8      

105.  VINORELBINUM C18.9   

106.  VINORELBINUM C19    -ODBYTNICZEGO 

107.  VINORELBINUM C20 NOWOT   

108.  VINORELBINUM C21       

109.  VINORELBINUM C21.0   

110.  VINORELBINUM C21.1   

111.  VINORELBINUM C21.2 STREFA KLOAKOGENNA 

112.  VINORELBINUM C21.8         

113.  VINORELBINUM C22       

114.  VINORELBINUM C22.0    

115.  VINORELBINUM C22.1    

116.  VINORELBINUM C22.2   PATOBLASTOMA) 

117.  VINORELBINUM C22.3    

118.  VINORELBINUM C22.4    

119.  VINORELBINUM C22.7     

120.  VINORELBINUM C22.9   

121.  VINORELBINUM C23     

122.  VINORELBINUM C24          

123.  VINORELBINUM C24.0    

124.  VINORELBINUM C24.1     

125.  VINORELBINUM C24.8     IOWYCH  

126.  VINORELBINUM C24.9    

127.  VINORELBINUM C25    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

128.  VINORELBINUM C25.0   

129.  VINORELBINUM C25.1 TRZON TRZUSTKI 

130.  VINORELBINUM C25.2 OGON TRZUSTKI 

131.  VINORELBINUM C25.3   

132.  VINORELBINUM C25.4    

133.  VINORELBINUM C25.7    

134.  VINORELBINUM C25.8      

135.  VINORELBINUM C25.9   

136.  VINORELBINUM C26        

137.  VINORELBINUM C26.0     

138.  VINORELBINUM C26.1  

139.  VINORELBINUM C26.8       

140.  VINORELBINUM C26.9     

141.  VINORELBINUM C30        

142.  VINORELBINUM C30.0 JAMA NOSOWA 

143.  VINORELBINUM C30.1   

144.  VINORELBINUM C31     

145.  VINORELBINUM C31.0   

146.  VINORELBINUM C31.1   

147.  VINORELBINUM C31.2   

148.  VINORELBINUM C31.3 ZATOKA KLINOWA 

149.  VINORELBINUM C31.8      

150.  VINORELBINUM C31.9    

151.  VINORELBINUM C33   CY 

152.  VINORELBINUM C34      

153.  VINORELBINUM C34.0   

154.  VINORELBINUM C34.1        

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

155.  VINORELBINUM C34.2        

156.  VINORELBINUM C34.3        

157.  VINORELBINUM C34.8        

158.  VINORELBINUM C34.9     

159.  VINORELBINUM C37    

160.  VINORELBINUM C38       

161.  VINORELBINUM C38.0 SERCE 

162.  VINORELBINUM C38.1   

163.  VINORELBINUM C38.2   

164.  VINORELBINUM C38.3    

165.  VINORELBINUM C38.4  

166.  VINORELBINUM C38.8         

167.  VINORELBINUM C39         
   

168.  VINORELBINUM C39.0       

169.  VINORELBINUM C39.8 ZMIANY        
PIERSIOWEJ  

170.  VINORELBINUM C39.9        

171.  VINORELBINUM C40        

172.  VINORELBINUM C40.0       

173.  VINORELBINUM C40.1     

174.  VINORELBINUM C40.2     

175.  VINORELBINUM C40.3     

176.  VINORELBINUM C40.8          

177.  VINORELBINUM C40.9       

178.  VINORELBINUM C41          
UMIEJSCOWIENIU 

179.  VINORELBINUM C41.0     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

180.  VINORELBINUM C41.1  

181.  VINORELBINUM C41.2   

182.  VINORELBINUM C41.3      

183.  VINORELBINUM C41.4       

184.  VINORELBINUM C41.8         

185.  VINORELBINUM C41.9      

186.  VINORELBINUM C43    

187.  VINORELBINUM C43.0    

188.  VINORELBINUM C43.1        

189.  VINORELBINUM C43.2        

190.  VINORELBINUM C43.3        

191.  VINORELBINUM C43.4         

192.  VINORELBINUM C43.5    

193.  VINORELBINUM C43.6 CZER       

194.  VINORELBINUM C43.7        

195.  VINORELBINUM C43.8         

196.  VINORELBINUM C43.9     

197.  VINORELBINUM C46    

198.  VINORELBINUM C46.0     

199.  VINORELBINUM C46.1      

200.  VINORELBINUM C46.2     

201.  VINORELBINUM C46.3     CH 

202.  VINORELBINUM C46.7       

203.  VINORELBINUM C46.8      

204.  VINORELBINUM C46.9     

205.  VINORELBINUM C47        ERWOWEGO 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

206.  VINORELBINUM C47.0       

207.  VINORELBINUM C47.1        

208.  VINORELBINUM C47.2        

209.  VINORELBINUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

210.  VINORELBINUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

211.  VINORELBINUM C47.5 NERWY OBWODOWE MIEDNICY 

212.  VINORELBINUM C47.6     

213.  VINORELBINUM C47.8        
NERWOWEGO  

214.  VINORELBINUM C47.9        

215.  VINORELBINUM C48       

216.  VINORELBINUM C48.0   

217.  VINORELBINUM C48.1    

218.  VINORELBINUM C48.2   

219.  VINORELBINUM C48.8         

220.  VINORELBINUM C49          

221.  VINORELBINUM C49.0           

222.  VINORELBINUM C49.1           

223.  VINORELBINUM C49.2           

224.  VINORELBINUM C49.3       SIOWEJ 

225.  VINORELBINUM C49.4       

226.  VINORELBINUM C49.5      

227.  VINORELBINUM C49.6        

228.  VINORELBINUM C49.8          

229.  VINORELBINUM C49.9       

230.  VINORELBINUM C50    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

231.  VINORELBINUM C50.0 BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ 

232.  VINORELBINUM C50.1    

233.  VINORELBINUM C50.2    

234.  VINORELBINUM C50.3     

235.  VINORELBINUM C50.4     

236.  VINORELBINUM C50.5     

237.  VINORELBINUM C50.6    

238.  VINORELBINUM C50.8 Z     

239.  VINORELBINUM C50.9   

240.  VINORELBINUM C51    

241.  VINORELBINUM C51.0    

242.  VINORELBINUM C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 

243.  VINORELBINUM C51.2  

244.  VINORELBINUM C51.8      

245.  VINORELBINUM C51.9   

246.  VINORELBINUM C52    

247.  VINORELBINUM C53     

248.  VINORELBINUM C53.0     

249.  VINORELBINUM C53.1     

250.  VINORELBINUM C53.8       

251.  VINORELBINUM C53.9    

252.  VINORELBINUM C54     

253.  VINORELBINUM C54.0   

254.  VINORELBINUM C54.1   MACICY 

255.  VINORELBINUM C54.2   

256.  VINORELBINUM C54.3 DNO MACICY 

257.  VINORELBINUM C54.8       

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

258.  VINORELBINUM C54.9    

259.  VINORELBINUM C55      

260.  VINORELBINUM C56    

261.  VINORELBINUM C57          

262.  VINORELBINUM C57.0   

263.  VINORELBINUM C57.1    

264.  VINORELBINUM C57.2   ICY 

265.  VINORELBINUM C57.3 PRZYMACICZA 

266.  VINORELBINUM C57.4    

267.  VINORELBINUM C57.7       

268.  VINORELBINUM C57.8        

269.  VINORELBINUM C57.9     

270.  VINORELBINUM C61     

271.  VINORELBINUM C62    

272.  VINORELBINUM C62.0   

273.  VINORELBINUM C62.1   

274.  VINORELBINUM C62.9   

275.  VINORELBINUM C63          

276.  VINORELBINUM C63.0  

277.  VINORELBINUM C63.1   

278.  VINORELBINUM C63.2 MOSZNA 

279.  VINORELBINUM C63.7      

280.  VINORELBINUM C63.8        

281.  VINORELBINUM C63.9     

282.  VINORELBINUM C64        

283.  VINORELBINUM C65     

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

284.  VINORELBINUM C66    

285.  VINORELBINUM C67     

286.  VINORELBINUM C67.0    

287.  VINORELBINUM C67.1    

288.  VINORELBINUM C67.2     

289.  VINORELBINUM C67.3     

290.  VINORELBINUM C67.4     

291.  VINORELBINUM C67.5    

292.  VINORELBINUM C67.6   

293.  VINORELBINUM C67.7 MOCZOWNIK 

294.  VINORELBINUM C67.8       

295.  VINORELBINUM C67.9    

296.  VINORELBINUM C68        

297.  VINORELBINUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

298.  VINORELBINUM C68.1    

299.  VINORELBINUM C68.8       

300.  VINORELBINUM C68.9    

301.  VINORELBINUM C69    

302.  VINORELBINUM C69.0  

303.  VINORELBINUM C69.1  

304.  VINORELBINUM C69.2  

305.  VINORELBINUM C69.3  

306.  VINORELBINUM C69.4   

307.  VINORELBINUM C69.5     

308.  VINORELBINUM C69.6  

309.  VINORELBINUM C69.8      

310.  VINORELBINUM C69.9   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

311.  VINORELBINUM C70    

312.  VINORELBINUM C70.0   

313.  VINORELBINUM C70.1 OPONY RDZENIOWE 

314.  VINORELBINUM C70.9   

315.  VINORELBINUM C71    

316.  VINORELBINUM C71.0       

317.  VINORELBINUM C71.1   

318.  VINORELBINUM C71.2   

319.  VINORELBINUM C71.3   

320.  VINORELBINUM C71.4   

321.  VINORELBINUM C71.5   

322.  VINORELBINUM C71.6  

323.  VINORELBINUM C71.7   

324.  VINORELBINUM C71.8      

325.  VINORELBINUM C71.9   

326.  VINORELBINUM C72         
CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO 

327.  VINORELBINUM C72.0   

328.  VINORELBINUM C72.1   

329.  VINORELBINUM C72.2 OWY 

330.  VINORELBINUM C72.3 NERW WZROKOWY 

331.  VINORELBINUM C72.4 NERW PRZEDSIONKOWO- 

332.  VINORELBINUM C72.5      

333.  VINORELBINUM C72.8         
NERWOWEGO  

334.  VINORELBINUM C72.9     

335.  VINORELBINUM C73    

336.  VINORELBINUM C74    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

337.  VINORELBINUM C74.0 KORA NADNERCZY 

338.  VINORELBINUM C74.1   

339.  VINORELBINUM C74.9 NADNERCZE, NIEO 

340.  VINORELBINUM C75       
POKREWNYCH 

341.  VINORELBINUM C75.0   

342.  VINORELBINUM C75.1   

343.  VINORELBINUM C75.2  - 

344.  VINORELBINUM C75.3 SZYSZYNKA 

345.  VINORELBINUM C75.4   

346.  VINORELBINUM C75.5       

347.  VINORELBINUM C75.8      

348.  VINORELBINUM C75.9     

349.  VINORELBINUM C76       

350.  VINORELBINUM C76.0     

351.  VINORELBINUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

352.  VINORELBINUM C76.2 BRZUCH 

353.  VINORELBINUM C76.3 MIEDNICA 

354.  VINORELBINUM C76.4   

355.  VINORELBINUM C76.5   

356.  VINORELBINUM C76.7    

357.  VINORELBINUM C76.8         

358.  VINORELBINUM C77        

359.  VINORELBINUM C77.0       

360.  VINORELBINUM C77.1      

361.  VINORELBINUM C77.2      

362.  VINORELBINUM C77.3       

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

363.  VINORELBINUM C77.4       

364.  VINORELBINUM C77.5     

365.  VINORELBINUM C77.8     

366.  VINORELBINUM C77.9    

367.  VINORELBINUM C78        

368.  VINORELBINUM C78.0     

369.  VINORELBINUM C78.1     

370.  VINORELBINUM C78.2     

371.  VINORELBINUM C78.3         

372.  VINORELBINUM C78.4      

373.  VINORELBINUM C78.5        

374.  VINORELBINUM C78.6        

375.  VINORELBINUM C78.7     

376.  VINORELBINUM C78.8           

377.  VINORELBINUM C79      

378.  VINORELBINUM C79.0    NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ 

379.  VINORELBINUM C79.1          
MOCZOWEGO 

380.  VINORELBINUM C79.2     

381.  VINORELBINUM C79.3        

382.  VINORELBINUM C79.4          

383.  VINORELBINUM C79.5        

384.  VINORELBINUM C79.6     

385.  VINORELBINUM C79.7     

386.  VINORELBINUM C79.8       

387.  VINORELBINUM C80       

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

388.  VINORELBINUM C81 CHOROBA HODGKINA 

389.  VINORELBINUM C81.0   

390.  VINORELBINUM C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 

391.  VINORELBINUM C81.2  

392.  VINORELBINUM C81.3   

393.  VINORELBINUM C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 

394.  VINORELBINUM C81.9    

395.  VINORELBINUM C96         
TKANEK POKREWNYCH 

396.  VINORELBINUM C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 

397.  VINORELBINUM C96.1   

398.  VINORELBINUM C96.2      

399.  VINORELBINUM C96.3   OCYTARNY 

400.  VINORELBINUM C96.7         
POKREWNYCH 

401.  VINORELBINUM C96.9         

402.  VINORELBINUM C97       

403.  VINORELBINUM D00.2  

404.  VINORELBINUM D01           

405.  VINORELBINUM D01.0  

406.  VINORELBINUM D01.1  -ODBYTNICZE 

407.  VINORELBINUM D01.2 ODBYTNICA 

408.  VINORELBINUM D01.3     

409.  VINORELBINUM D01.4      

410.  VINORELBINUM D01.5       

411.  VINORELBINUM D01.7     

412.  VINORELBINUM D01.9 NA   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

413.  VINORELBINUM D03 CZERNIAK IN SITU 

414.  VINORELBINUM D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 

415.  VINORELBINUM D03.1         

416.  VINORELBINUM D03.2         

417.  VINORELBINUM D03.3         

418.  VINORELBINUM D03.4         

419.  VINORELBINUM D03.5     

420.  VINORELBINUM D03.6        IEM 

421.  VINORELBINUM D03.7         

422.  VINORELBINUM D03.8      

423.  VINORELBINUM D03.9     

424.  VINORELBINUM D06 RAK IN SITU SZYJKI MACICY 

425.  VINORELBINUM D06.0     

426.  VINORELBINUM D06.1     

427.  VINORELBINUM D06.7     

428.  VINORELBINUM D06.9    

429.  VINORELBINUM D07         

430.  VINORELBINUM D07.0   

431.  VINORELBINUM D07.1 SROM 

432.  VINORELBINUM D07.2 POCHWA 

433.  VINORELBINUM D07.3       

434.  VINORELBINUM D07.4  

435.  VINORELBINUM D07.5   

436.  VINORELBINUM D07.6       

437.  VINORELBINUM D09        

438.  VINORELBINUM D09.0   

439.  VINORELBINUM D09.1       

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

440.  VINORELBINUM D09.2 OKO 

441.  VINORELBINUM D09.3 TARCZYCA I INNE G   

442.  VINORELBINUM D09.7       

443.  VINORELBINUM D09.9     

444.  VINORELBINUM D10       

445.  VINORELBINUM D10.0 WARGA 

446.  VINORELBINUM D10.1 ZYK 

447.  VINORELBINUM D10.2 DNO JAMY USTNEJ 

448.  VINORELBINUM D10.3       

449.  VINORELBINUM D10.4  

450.  VINORELBINUM D10.5 INNE STRUKTURY USTNO- 

451.  VINORELBINUM D10.6    

452.  VINORELBINUM D10.7    

453.  VINORELBINUM D10.9   

454.  VINORELBINUM D11      

455.  VINORELBINUM D11.0   

456.  VINORELBINUM D11.7     

457.  VINORELBINUM D11.9     

458.  VINORELBINUM D12        

459.  VINORELBINUM D12.0   

460.  VINORELBINUM D12.1 WYROSTEK ROBACZKOWY 

461.  VINORELBINUM D12.2   

462.  VINORELBINUM D12.3   

463.  VINORELBINUM D12.4   

464.  VINORELBINUM D12.5   

465.  VINORELBINUM D12.6   

466.  VINORELBINUM D12.7  -ODBYTNICZE 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

467.  VINORELBINUM D12.8 ODBYTNICA 

468.  VINORELBINUM D12.9     

469.  VINORELBINUM D13       
TRAWIENNEGO 

470.  VINORELBINUM D13.0  

471.  VINORELBINUM D13.1  

472.  VINORELBINUM D13.2 DWUNASTNICA 

473.  VINORELBINUM D13.3       

474.  VINORELBINUM D13.4  

475.  VINORELBINUM D13.5    

476.  VINORELBINUM D13.6 TRZUSTKA 

477.  VINORELBINUM D13.7 WYSPY TRZUSTKI 

478.  VINORELBINUM D13.9     

479.  VINORELBINUM D14        

480.  VINORELBINUM D14.0        

481.  VINORELBINUM D14.1  

482.  VINORELBINUM D14.2 TCHAWICA 

483.  VINORELBINUM D14.3    

484.  VINORELBINUM D14.4    

485.  VINORELBINUM D15         

486.  VINORELBINUM D15.0 GRASICA 

487.  VINORELBINUM D15.1 SERCE 

488.  VINORELBINUM D15.2  

489.  VINORELBINUM D15.7      

490.  VINORELBINUM D15.9 NIEOKRE    

491.  VINORELBINUM D16       

492.  VINORELBINUM D16.0       

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

493.  VINORELBINUM D16.1     

494.  VINORELBINUM D16.2    OLNEJ 

495.  VINORELBINUM D16.3     

496.  VINORELBINUM D16.4     

497.  VINORELBINUM D16.5  

498.  VINORELBINUM D16.6  

499.  VINORELBINUM D16.7     

500.  VINORELBINUM D16.8     I GUZICZNA 

501.  VINORELBINUM D16.9      

502.  VINORELBINUM D18         

503.  VINORELBINUM D18.0     

504.  VINORELBINUM D18.1     

505.  VINORELBINUM D20          

506.  VINORELBINUM D20.0   

507.  VINORELBINUM D20.1 OTRZEWNA 

508.  VINORELBINUM D21 INNE NOWOTWORY NI       

509.  VINORELBINUM D21.0           

510.  VINORELBINUM D21.1            

511.  VINORELBINUM D21.2            

512.  VINORELBINUM D21.3         

513.  VINORELBINUM D21.4        

514.  VINORELBINUM D21.5       NICY 

515.  VINORELBINUM D21.6          

516.  VINORELBINUM D21.9        

517.  VINORELBINUM D27    

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

518.  VINORELBINUM D28         

519.  VINORELBINUM D28.0 SROM 

520.  VINORELBINUM D28.1 POCHWA 

521.  VINORELBINUM D28.2    

522.  VINORELBINUM D28.7      

523.  VINORELBINUM D28.9     

524.  VINORELBINUM D29      

525.  VINORELBINUM D29.0  

526.  VINORELBINUM D29.1   

527.  VINORELBINUM D29.2  

528.  VINORELBINUM D29.3  

529.  VINORELBINUM D29.4 MOSZNA 

530.  VINORELBINUM D29.7     

531.  VINORELBINUM D29.9     

532.  VINORELBINUM D30    

533.  VINORELBINUM D30.0 NERKA 

534.  VINORELBINUM D30.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

535.  VINORELBINUM D30.2  

536.  VINORELBINUM D30.3  Y 

537.  VINORELBINUM D30.4 CEWKA MOCZOWA 

538.  VINORELBINUM D30.7    

539.  VINORELBINUM D30.9    

540.  VINORELBINUM D31    

541.  VINORELBINUM D31.0  

542.  VINORELBINUM D31.1  

543.  VINORELBINUM D31.2 SI 

544.  VINORELBINUM D31.3  

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

545.  VINORELBINUM D31.4   

546.  VINORELBINUM D31.5     

547.  VINORELBINUM D31.6   

548.  VINORELBINUM D31.9   

549.  VINORELBINUM D32    H 

550.  VINORELBINUM D32.0   

551.  VINORELBINUM D32.1 OPONY RDZENIOWE 

552.  VINORELBINUM D32.9   

553.  VINORELBINUM D33           

554.  VINORELBINUM D33.0   

555.  VINORELBINUM D33.1   

556.  VINORELBINUM D33.2   

557.  VINORELBINUM D33.3 NERWY CZASZKOWE 

558.  VINORELBINUM D33.4   

559.  VINORELBINUM D33.7       

560.  VINORELBINUM D33.9 CENTRALNY SYSTEM NE  

561.  VINORELBINUM D34    

562.  VINORELBINUM D35       
 

563.  VINORELBINUM D35.0 NADNERCZA 

564.  VINORELBINUM D35.1 PRZYTARCZYCE 

565.  VINORELBINUM D35.2 PRZYSADKA 

566.  VINORELBINUM D35.3  - 

567.  VINORELBINUM D35.4 SZYSZYNKA 

568.  VINORELBINUM D35.5   

569.  VINORELBINUM D35.6       

570.  VINORELBINUM D35.7      

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

571.  VINORELBINUM D35.8      

572.  VINORELBINUM D35.9     

573.  VINORELBINUM D36         

574.  VINORELBINUM D36.0   

575.  VINORELBINUM D36.1       

576.  VINORELBINUM D36.7    

577.  VINORELBINUM D36.9     

578.  VINORELBINUM D37          
TRAWIENNYCH 

579.  VINORELBINUM D37.0      

580.  VINORELBINUM D37.1  

581.  VINORELBINUM D37.2 JELITO CIENKIE 

582.  VINORELBINUM D37.3   

583.  VINORELBINUM D37.4  

584.  VINORELBINUM D37.5 ODBYTNICA 

585.  VINORELBINUM D37.6       

586.  VINORELBINUM D37.7    

587.  VINORELBINUM D37.9    

588.  VINORELBINUM D38         
   KLATKI PIERSIOWEJ 

589.  VINORELBINUM D38.0  

590.  VINORELBINUM D38.1     

591.  VINORELBINUM D38.2  

592.  VINORELBINUM D38.3  

593.  VINORELBINUM D38.4 GRASICA 

594.  VINORELBINUM D38.5     

595.  VINORELBINUM D38.6    

596.  VINORELBINUM D39          

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

597.  VINORELBINUM D39.0 MACICA 

598.  VINORELBINUM D39.1 JAJNIK 

599.  VINORELBINUM D39.2  

600.  VINORELBINUM D39.7    CIOWE 

601.  VINORELBINUM D39.9     

602.  VINORELBINUM D40           

603.  VINORELBINUM D40.0   

604.  VINORELBINUM D40.1  

605.  VINORELBINUM D40.7     

606.  VINORELBINUM D40.9     

607.  VINORELBINUM D41          

608.  VINORELBINUM D41.0 NERKA 

609.  VINORELBINUM D41.1 MIEDNICZKA NERKOWA 

610.  VINORELBINUM D41.2  

611.  VINORELBINUM D41.3 CEWKA MOCZOWA 

612.  VINORELBINUM D41.4   

613.  VINORELBINUM D41.7    

614.  VINORELBINUM D41.9    

615.  VINORELBINUM D42        

616.  VINORELBINUM D42.0   

617.  VINORELBINUM D42.1 OPONY RDZENIOWE 

618.  VINORELBINUM D42.9   

619.  VINORELBINUM D43        
NERWOWEGO 

620.  VINORELBINUM D43.0   

621.  VINORELBINUM D43.1  ODNAMIOTOWE 

622.  VINORELBINUM D43.2   

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

623.  VINORELBINUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

624.  VINORELBINUM D43.4   

625.  VINORELBINUM D43.7      

626.  VINORELBINUM D43.9     

627.  VINORELBINUM D44        
 

628.  VINORELBINUM D44.0 TARCZYCA 

629.  VINORELBINUM D44.1 NADNERCZA 

630.  VINORELBINUM D44.2 PRZYTARCZYCE 

631.  VINORELBINUM D44.3 PRZYSADKA 

632.  VINORELBINUM D44.4  -G 

633.  VINORELBINUM D44.5 SZYSZYNKA 

634.  VINORELBINUM D44.6   

635.  VINORELBINUM D44.7       

636.  VINORELBINUM D44.8      

637.  VINORELBINUM D44.9     

638.  VINORELBINUM D47.3 SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) 

639.  VINORELBINUM D47.7         
     

640.  VINORELBINUM D47.9 NOWOTWORY       
      

641.  VINORELBINUM D48         
 

642.  VINORELBINUM D48.0    AWOWE 

643.  VINORELBINUM D48.1       

644.  VINORELBINUM D48.2       

645.  VINORELBINUM D48.3   

646.  VINORELBINUM D48.4 OTRZEWNA 

        



 

Lp NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, 
 - DROGA PODANIA KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

647.  VINORELBINUM D48.5  

648.  VINORELBINUM D48.6 SUTEK 

649.  VINORELBINUM D48.7    

650.  VINORELBINUM D48.9        

651.  VINORELBINUM D76.0         

652.  VINORELBINUM D76.1 LYMFOHISTIOCY   

 

        



 C.64.  

TEMOZOLOMIDUM 

Nowotwory          uktu Leczniczego zakwalifikowanych    
ICD-10 

L.p. 

NAZWA SUBSTANCJI 
  

DOTYCZY- DROGA 
PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

1 TEMOZOLOMIDUM C22.0    

2 TEMOZOLOMIDUM C22.1     

3 TEMOZOLOMIDUM C22.3    

4 TEMOZOLOMIDUM C22.4 I   

5 TEMOZOLOMIDUM C22.7     

6 TEMOZOLOMIDUM C22.9   

7 TEMOZOLOMIDUM C38.0 SERCE 

8 TEMOZOLOMIDUM C38.1   

9 TEMOZOLOMIDUM C38.2   

10 TEMOZOLOMIDUM C38.3    

11 TEMOZOLOMIDUM C38.4  

12 TEMOZOLOMIDUM C40.0       

13 TEMOZOLOMIDUM C40.1     

14 TEMOZOLOMIDUM C40.2     

15 TEMOZOLOMIDUM C40.3     

16 TEMOZOLOMIDUM C40.8          

17 TEMOZOLOMIDUM C40.9       

18 TEMOZOLOMIDUM C41.0     

19 TEMOZOLOMIDUM C41.1  

20 TEMOZOLOMIDUM C41.2   

21 TEMOZOLOMIDUM C41.3      

        



L.p. 

NAZWA SUBSTANCJI 
  

DOTYCZY- DROGA 
PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

22 TEMOZOLOMIDUM C41.4       

23 TEMOZOLOMIDUM C41.8       EJ  

24 TEMOZOLOMIDUM C41.9      

25 TEMOZOLOMIDUM C45.0    

26 TEMOZOLOMIDUM C45.1    

27 TEMOZOLOMIDUM C45.2    

28 TEMOZOLOMIDUM C45.7     

29 TEMOZOLOMIDUM C45.9   

30 TEMOZOLOMIDUM C47.0       

31 TEMOZOLOMIDUM C47.1         

32 TEMOZOLOMIDUM C47.3 NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ 

33 TEMOZOLOMIDUM C47.4 NERWY OBWODOWE BRZUCHA 

34 TEMOZOLOMIDUM C47.6     

35 TEMOZOLOMIDUM C47.8      
    

36 TEMOZOLOMIDUM C47.9 NERWY OBWODOWE      

37 TEMOZOLOMIDUM C48.0   

38 TEMOZOLOMIDUM C48.1    

39 TEMOZOLOMIDUM C48.2   

40 TEMOZOLOMIDUM C48.8     AOTRZEWNOWEJ I 
OTRZEWNEJ  

41 TEMOZOLOMIDUM C49.0           

42 TEMOZOLOMIDUM C49.1            
43 TEMOZOLOMIDUM C49.2           

44 TEMOZOLOMIDUM C49.3        

45 TEMOZOLOMIDUM C49.4       

46 TEMOZOLOMIDUM C49.5       

47 TEMOZOLOMIDUM C49.6        

48 TEMOZOLOMIDUM C49.8          

        



L.p. 

NAZWA SUBSTANCJI 
  

DOTYCZY- DROGA 
PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

49 TEMOZOLOMIDUM C49.9       

50 TEMOZOLOMIDUM C63.0  

51 TEMOZOLOMIDUM C64        

52 TEMOZOLOMIDUM C65     

53 TEMOZOLOMIDUM C66    

54 TEMOZOLOMIDUM C67.0    

55 TEMOZOLOMIDUM C67.1  A MOCZOWEGO 

56 TEMOZOLOMIDUM C67.2     

57 TEMOZOLOMIDUM C67.3     

58 TEMOZOLOMIDUM C67.4     

59 TEMOZOLOMIDUM C67.5    

60 TEMOZOLOMIDUM C67.6   

61 TEMOZOLOMIDUM C67.7 MOCZOWNIK 

62 TEMOZOLOMIDUM C67.8       

63 TEMOZOLOMIDUM C67.9    

64 TEMOZOLOMIDUM C68.0 CEWKA MOCZOWA 

65 TEMOZOLOMIDUM C68.1   MOCZOWEJ 

66 TEMOZOLOMIDUM C68.8       

67 TEMOZOLOMIDUM C68.9    

68 TEMOZOLOMIDUM C69.2  

69 TEMOZOLOMIDUM C69.6  

70 TEMOZOLOMIDUM C71.0       

71 TEMOZOLOMIDUM C71.1   

72 TEMOZOLOMIDUM C71.2   

73 TEMOZOLOMIDUM C71.3   

74 TEMOZOLOMIDUM C71.4   

75 TEMOZOLOMIDUM C71.5   

        



L.p. 

NAZWA SUBSTANCJI 
  

DOTYCZY- DROGA 
PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

76 TEMOZOLOMIDUM C71.6  

77 TEMOZOLOMIDUM C71.7   

78 TEMOZOLOMIDUM C71.8      

79 TEMOZOLOMIDUM C71.9   

80 TEMOZOLOMIDUM C72.0   

81 TEMOZOLOMIDUM C72.1   

82 TEMOZOLOMIDUM C72.2   

83 TEMOZOLOMIDUM C72.3 NERW WZROKOWY 

84 TEMOZOLOMIDUM C72.8        
SYSTEMU NERWOWEGO  

85 TEMOZOLOMIDUM C72.9     

86 TEMOZOLOMIDUM C74.0 KORA NADNERCZY 

87 TEMOZOLOMIDUM C74.1   

88 TEMOZOLOMIDUM C74.9   

89 TEMOZOLOMIDUM C76.0     

90 TEMOZOLOMIDUM C76.1 KLATKA PIERSIOWA 

91 TEMOZOLOMIDUM C76.2 BRZUCH 

92 TEMOZOLOMIDUM C76.3 MIEDNICA 

93 TEMOZOLOMIDUM C76.4   

94 TEMOZOLOMIDUM C76.5   

95 TEMOZOLOMIDUM C76.7     

96 TEMOZOLOMIDUM C76.8       
  

97 TEMOZOLOMIDUM C97     OGICH 
 

98 TEMOZOLOMIDUM D33.0   

99 TEMOZOLOMIDUM D33.1   

100 TEMOZOLOMIDUM D33.2   

        



L.p. 

NAZWA SUBSTANCJI 
  

DOTYCZY- DROGA 
PODANIA 

KOD ICD-10 NAZWA ICD-10 

101 TEMOZOLOMIDUM D33.4   

102 TEMOZOLOMIDUM D33.7      ERWOWEGO 

103 TEMOZOLOMIDUM D33.9     

104 TEMOZOLOMIDUM D43.0   

105 TEMOZOLOMIDUM D43.1   

106 TEMOZOLOMIDUM D43.2   

107 TEMOZOLOMIDUM D43.3 NERWY CZASZKOWE 

108 TEMOZOLOMIDUM D43.4   

109 TEMOZOLOMIDUM D43.7      

110 TEMOZOLOMIDUM D43.9     

�

        


