
Інформація 

про залишок лікарських засобів 
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Назва Кількість 

АЗИТРОМІЦИН-ФАРМЕКС фл Azithromycin 
Ліофілізат для розчину для інфузій по 500 мг у флаконі № 1 

20 уп. 

АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА флакони Aminocaproic acid 
Розчин для інфузій 5 % по 100 мл у флаконах 

50 фл. 

АМОКСИЛ-К фл Amoxicillin and enzyme inhibitor 
Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,2 г у флаконах № 1 або № 10 (10х1) у пачці 

40 уп. 

АНАЛЬГІН ампули Metamizole sodium 
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 

44 уп. 

АРИКСТРА ампула Fondaparinux 
Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/0,5 мл по 0,5 мл у попередньо заповненому шприці, по 10 шприців в картонній коробці 

70 шприц. 

АСПАРКАМ ампули Magnesium (different salts in combination) 
Розчин для ін'єкцій по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 у пачці 

5 уп. 

АТРОПІНУ СУЛЬФАТ амп Atropine 
Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10, № 10 (5х2) у блістерах 

2 уп. 

БИНТ 
не стерильний 

295 шт. 

БРИЛІНТА табл Ticagrelor 
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг; по 14 таблеток у блістері; по 1 або 4 блістери у картонній коробці 

112 таб. 

ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-
DRIED фл Tuberculosis, live attenuated 
Порошок та розчиник для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін`єкцій, 50 мкг/доза, по 1,0 мг (20 доз) порошку у 

скляній ампулі № 20 у комплекті з розчинником по 1 мл в іншій скляній ампулі, № 20 у окремих картонних коробках 

220 доз. 

ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-
DRIED амп Tuberculosis, live attenuated 
Порошок та розчиник для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін`єкцій, 50 мкг/доза, по 1,0 мг (20 доз) порошку у 

скляній ампулі № 20 у комплекті з розчинником по 1 мл в іншій скляній ампулі, № 20 у окремих картонних коробках 

1000 доз. 

ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС фл Vancomycin 
Ліофілізат для розчину для інфузій по 500 мг у флаконах № 1 у контурній чарунковій упаковці у пачці 

10 уп. 

ГАЛОПРИЛ амп Haloperidol 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 у коробці; № 10 (5х2) у блістерах у коробці; № 10 (10х1) у блістері у коробці 

10 уп. 

ГЕКОДЕЗ флакони Hydroxyethylstarch 
Розчин для інфузій 60 мг/мл по 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у пляшках; по 250 мл, 500 мл у контейнерах 

24 фл. 

Назва Кількість 

ГЕПАРИН фл Heparin 
Розчин для ін'єкцій, 5000 мо/мл по 5 мл у флаконах № 1, № 5 у пачці 

2 уп. 

ГЕПАРИН-НОВОФАРМ флакони Heparin 
Розчин для ін'єкцій, 5000 мо/мл по 2 мл, 4 мл, 5 мл у флаконах № 5 (5х1) 

12 уп. 

ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ ампули Hydrocortisone 
Суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 

1 уп. 

ГЛЮКОЗА флакони Glucose 
Розчин для інфузій 5 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах 

40 фл. 

ДЕКАСАН флакони Decamethoxine 
Розчин 0,2 мг/мл по 50 мл, 100 мл, 200 мл, 400 мл у пляшках скляних; по 50 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл, 

5000 мл у контейнерах полімерних; по 2 мл, 5 мл в однодозових контейнерах № 10 в пачці 

40 фл. 

ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ ампули Dexamethasone 
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5, № 10 

9 уп. 

ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ ампули 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл або 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові 

упаковки в пачці; по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці 

13 уп. 

ДИМЕДРОЛ ампули Diphenhydramine 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці 

в пачці; по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці 

84 уп. 

ДОКСИЦИКЛІН капс Doxycycline 
Капсули по 100 мг по 10 капсул у блістері, по 1 блістеру в пачці 

10 уп. 

ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ амп Drotaverine 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 (5х1), № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках в пачці 

36 уп. 

ЕРИТРОМІЦИН табл Erythromycin 
Таблетки по 100 мг, по 20 таблеток у блістерах; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці 

20 таб. 

ЕТАМЗИЛАТ-ДАРНИЦЯ ампули Etamsylate 
Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 (5х2) у контурних чарункових упаковках у пачці 

13 уп. 

ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА 
РІДКА флакони Hepatitis B, purified antigen 
Суспензія для ін'єкцій, 10 мкг/дозу по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 1, № 10, № 20 у пачці 

4 доз. 

ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА 
РІДКА фл Hepatitis B, purified antigen 
Суспензія для ін'єкцій, 10 мкг/дозу по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 1, № 10, № 20 у пачці 

300 доз. 

ЕУФІЛІН ампули Theophylline 
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10, № 50, № 100; по 10 мл в ампулах № 10 

11 уп. 

ІНДІРАБ ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА, ІНАКТИВОВАНА фл Rabies, 
inactivated, whole virus 
Ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій не менше 2,5 мо/доза та розчинник, 1 флакон з ліофілізованим порошком та 1 

ампула з розчинником по 0,5 мл (натрію хлориду розчин для ін'єкцій 0,3 %) в пластиковому пеналі; по 1 або 10 пластикових 

пеналів у картонній коробці 

6 доз. 

ІНФУЛГАН флакони Paracetamol 45 фл. 

https://eliky.in.ua/medicament/105?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/337?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/389?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/418?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/506?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/585?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/641?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/7539?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/965?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1078?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1078?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1078?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1078?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1157?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1443?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1491?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1552?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1556?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1598?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1713?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1843?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1862?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1935?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/1980?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2103?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2180?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2440?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2511?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2539?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2539?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2539?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2539?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2543?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2865?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2865?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/2937?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5


Назва Кількість 

Розчин для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл (200 мг), або по 50 мл (500 мг), або по 100 мл (1000 мг) в пляшці № 1 в пачці з картону 

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ ампули Calcium gluconate 
Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 5 або № 10; по 5 мл або 10 мл в ампулі № 5 (5х1) або № 10 (5х2) 

у блістері 

40 уп. 

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД ампули Calcium chloride 
Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, по 5 мл або по 10 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні 

чарункові упаковки в пачці 

14 уп. 

КАРБЕТОЦИН флакони Carbetocin 
Розчин для ін`єкцій, 100 мкг/мл по 1 мл у флаконах № 4, № 5 

11 фл. 

КАТЕТЕР 
№20 

83 шт. 

КАТЕТЕР 
№22 

340 шт. 

КАТЕТЕР 
№24 

100 шт. 

КЕЙВЕР ампули Dexketoprofen 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/ 2 мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 або по 2 блістери в пачці з картону; по 5 або 10 ампул 

у пачці з картону 

11 уп. 

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ ампули Ketorolac 
Розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 (5х2) у контурній чарунковій упаковці в пачці; № 10 (10х1) у контурній 

чарунковій упаковці в пачці 

1 уп. 

КОРВІТИН фл 
Ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 0,5 г у флаконах № 5 у касеті в пеналі 

5 уп. 

КОРДАРОН амп Amiodarone 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл в ампулах № 6 

10 уп. 

КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ-ДАРНИЦЯ амп Caffeine and sodium benzoate 
Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці (касеті); по 2 контурні чарункові 

упаковки (касети) в пачці; по 10 ампул у коробці 

5 уп. 

ЛЕФЛОЦИН флакони Levofloxacin 
Розчин для інфузій, 5 мг/мл по 50 мл, по 100 мл, по 150 мл, по 200 мл у пляшках № 1; по 100 мл, по 150 мл, по 200 мл у 

контейнерах № 1 

103 фл. 

МАГНІЮ СУЛЬФАТ ампули Magnesium sulfate 
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 10 

35 уп. 

МАНІТ флакони Mannitol 
Розчин для інфузій 15 % по 200 мл, 400 мл у пляшках 

66 фл. 

МАРЛЯ 

510 м. 

МАСКА 

1277 шт. 

МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ ампули Metoclopramide 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках у пачці; № 

10 у коробці 

24 уп. 

Назва Кількість 

МЕТРОНІДАЗОЛ флакони Metronidazole 
Розчин для інфузій 0,5 % по 100 мл у пляшках 

100 фл. 

НАЛБУФІН ампули Nalbuphine 
Розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 

24 уп. 

НАТРІЮ ХЛОРИД флакони Sodium chloride 
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах 

229 фл. 

НЕЙРОЦИТИН флакони Electrolytes in combination with other drugs 
Розчин для інфузій по 50 мл, 100 мл, 200 мл у пляшці № 1 та по 100 мл, 200 мл у контейнерах 

20 фл. 

НО-Х-ША амп Drotaverine 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 або по 100 ампул у пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 

1 блістеру в пачці з картону 

32 уп. 

НОВОКАЇН флакони Procaine 
Розчин для інфузій 0,25 % по 200 мл або 400 мл у пляшках 

6 фл. 

ОКСИТОЦИН амп Oxytocin 
Розчин для ін'єкцій, 5 мо/1 мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній упаковці 

5 уп. 

ОМЕПРАЗОЛ фл Omeprazole 
Ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 40 мг у флаконах № 1 

10 уп. 

ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД амп Papaverine 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, № 50, № 100 

3 уп. 

ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ амп 
Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковці в 

пачці; по 10 ампул у коробці 

5 уп. 

ПРЕДНІЗОЛОН амп Prednisolone 
Розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 3, № 5, № 10 у пачці з картону; по 1 мл № 5 (5х1) у блістері у пачці 

27 уп. 

РЕНАЛГАН амп Pitofenone and analgesics 
Розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулі; по 5 або 10, або 100 ампул у пачці з картону; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 

або 2 блістери у пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 або 10, або 100 ампул у пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у 

блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону 

20 уп. 

РЕОСОРБІЛАКТ флакони Electrolytes in combination with other drugs 
Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках № 1 у пачці; по 200 мл або по 400 мл у пляшках; по 250 мл або по 500 мл у 

контейнерах 

85 фл. 

РУКАВИЧКИ 
нітрілові 

4200 пар. 

РУКАВИЧКИ 
стерильні 

1786 пар. 

РУКАВИЧКИ 
не стерильні 

3600 пар. 

СЕВОРАН фл Sevoflurane 
Рідина для інгаляцій 100 % по 250 мл у флаконах № 1 

9 фл. 

СИСТЕМА 

3100 шт. 

https://eliky.in.ua/medicament/3037?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3046?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/8647?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/7532?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/7532?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/7532?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3225?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3253?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3495?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3500?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3532?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/3799?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/4029?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
https://eliky.in.ua/medicament/4068?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
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https://eliky.in.ua/medicament/7537?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5
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https://eliky.in.ua/medicament/7531?AvailabilityFilter%5Bhospital.locality.region_id%5D=5


Назва Кількість 

СКАРИФІКАТОР 

2240 шт. 

СОДА-БУФЕР флакони Sodium bicarbonate 
Розчин для інфузій, 42 мг/мл по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл, або по 400 мл у пляшках, по 2 мл або по 5 мл у 

контейнерах однодозових № 10 

20 фл. 

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % фл Ethanol 
Розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах 

37 уп. 

СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ амп G-strophanthin 
Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 у коробці; № 10 (5х2), № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках 

10 уп. 

СУПРАСТИН ампули Chloropyramine 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5 

14 уп. 

ТІВОРТІН флакони Arginine hydrochloride 
Розчин для інфузій, 42 мг/мл по 100 мл у пляшках № 1 у пачці 

20 фл. 

ТІОЦЕТАМ амп 
Розчин для ін'єкцій, по 5 мл або по 10 мл в ампулі, по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки 

в пачці; по 10 мл в ампулі, по 10 ампул в коробці 

10 уп. 

ФАРМАДИПІН флакон Nifedipine 
Краплі оральні 2 % по 5 мл або 25 мл у флаконах № 1 у пачці 

7 фл. 

ФЛЕНОКС шприц Enoxaparin 
Розчин для ін'єкцій, 10000 анти-ха мо/мл по 0,2 мл (2000 анти-ха мо), або по 0,4 мл (4000 анти-ха мо), або по 0,6 мл (6000 анти-ха 

мо) у шприці № 1 (1х1), № 2 (1х2), № 10 (1х10) у блістері; по 0,8 мл (8000 анти-ха мо) у шприці № 1 (1х1), № 2 (1х2) у блістері; по 

0,2 мл (2000 анти-ха мо) або по 0,4 мл (4000 анти-ха мо) або по 0,6 мл (6000 анти-ха мо) у шприці № 2 (2х1), № 10 (2х5) у блістері; 

по 0,8 мл (8000 анти-ха мо) у шприцах № 2 (2х1) у блістері 

5 шприц. 

ЦЕФАЗОЛІН флакони Cefazolin 
Порошок для розчину для ін`єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 (10х1) 

720 фл. 

ЦЕФТРІАКСОН флакони Ceftriaxone 
Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах; у флаконах № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках у пачці 

300 фл. 

ШПРИЦ 
20,0 

2530 шт. 

ШПРИЦ 
10,0 

2600 шт. 

ШПРИЦ 
5,0 

4250 шт. 

ШПРИЦ 
2,0 

1725 шт. 

ШПРИЦ 
1,0 

300 шт. 
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