ПЕРЕЛІК ПРЕПАРАТІВ,
ЯКІ НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПІД ЧАС ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА КУРСОМ КЛІНІЧНОЇ
ФАРМАЦІЇ
α-інтерферон
D-пеніциламін
ß-інтерферон
адеметіонін
азатіоприн
азеластин
азитроміцин
акарбоза
Актифед ∗
Актиферин*
Актрапід
алопуринол
Алохол*
Алтемікс*
Алюмаг*
алюмінію фосфат
Альмагель А*
Альмагель*
Альмагель-Нео*
Альтан
альтеплаза
амбазон
амброксол
амікацин
амілметакрезол
амінофілін
амлодипін
амоксицилін
апротинін
аргінін глутамат
Артрон Комплекс*
Артрон Флекс*
Артрон Хондрекс*
Аспірин Кардіо*
атенолол
∗

Комплексний препарат або
торгова назва.

аторвастатин
атропіну сульфат
аттапульгит
Атусин*
Аугментин*
ацетилцистеїн
Ацидин-пепсин*
ацикловір
Баралгін*
беклометазон
Бен-Гей*
бензилпеніцилін
Беродуал*
бетаметазон
Біоспорин*
бісакодил
бісопролол
Біфікол сухий*
Біфі-форм*
Біцилін-5*
Блемарен*
Бороментол*
бромгексин
будесонід
бутамірату цитрат
верапаміл
Віброцил*
Вікасол*
вісмуту субцитрат
вітамін D
вугілля активоване медичне
Гастромакс*
Гастропак*
гатіфлоксацин
Геделікс*
Гемоферон*
гемфіброзил
гентаміцин

Гепабене*
гепарин натрій
Гепатофальк Планта*
Гербіон*
гідрохлоротіазид
Гізаар*
Гіно-тардиферон*
глауцину гідрохлорид
глібенкламід
Глібомет*
гліквідон
гліклазид
глімепірид
гліпізид
гліцерол
Глобірон-Н*
Глутаргін
глюкозаміну гідрохлорид
глюкозаміну сульфат
далтепарин натрію
дезлоратадин
декаметоксин
дексаметазон
декстрометорфан
Денебол-гель*
Диген*
Дигестал*
дигоксин
диклофенак натрію
Диклофен-гель*
дилтіазем
диметикон
дипіридамол
дифенгідрамін
діазолін
діосмектит
доксазозин
доксициклін
докузат натрій
домперидон
дротаверину гідрохлорид
Екватор*
еналаприл
Ензистал*
еноксапарин натрій

Ентеросгель*
епінефрин
епоетин α
епоетин β
еритроміцин
Ессенціалє Н*
Ефект*
заліза (III) гідроксиду полімальтозний
комплекс
заліза глюконат
заліза сульфат
заліза фумарат
заліза хлорид
ібупрофен
ізосорбід динітрат
ізосорбід мононітрат
індапамід
інозин
інсулін
інфліксимаб
іпратропію бромід
Йогурт*
калію йодид
Кальцемін*
кальцію глюконат
кальцію лактат
кальцію хлорид
Канефрон*
Капозид*
каптоприл
карбоцистеїн
карведилол
кетотифен
кислота аледронова
кислота амінокапронова
кислота аскорбінова
кислота ацетилсаліцилова
кислота гіалуронова
кислота кромогліцієва
кислота метилкремнієва
кислота налідиксова
кислота тіоктова
кислота урсодеоксихолева
кислота фолієва
кислота хенодеоксихолева

кларитроміцин
Клатінол*
клонідин
клопідогрель
кодеїн
Кодтерпін*
Колдакт*
Колдрекс*
Колдфлю*
Комбівент*
Кратал*
Креон*
ксантинолу нікотинат
ксилометазолін
Лактобактерин ацидофілюс*
Лактобактерин*
лактулоза
лансопразол
Лантус*
левотироксин натрій
левофлоксацин
левоцетиризин
Леспенефрил*
лефлуномід
лідокаїн
лізиноприл
Лінекс*
Ліпразид*
ловастатин
лозартан
ломефлоксацин
лоперамід
лоратадин
Маалокс*
магнію сульфат
мазь окопника Др. Тайсс
макрогол
мебгідролін
мебеверин
Мезим*
мелоксикам
ментол
меропенем
метамізол натрію
метилдопа

метилпреднізолон
метоклопрамід
метопролол
метотрексат
метронідазол
метформін
Міакальцик*
мідекаміцин
мізопростол
Мікстура від кашлю*
моксифлоксацин
моксонідин
молсидомін
Монотард*
Мукалтин*
Мукофальк апельсин*
надропарин кальцій
Назол Адванс*
Назол Бебі*
Назол Кідс*
натрію пікосульфат
нафазолін
Неогемодез*
німесулід
ністатин
нітрогліцерин
нітроксолін
ніфедипін ретард
норфлоксацин
Но-шпалгин*
окселадин
оксиметазолін
олія касторова
омепразол
орнідазол
Орністат *
Остеогенон
Панангін*
Панкреатин*
папаверин
парацетамол
ПЕГ інтерферон α
Пектосол*
Пектусин*
пентоксифілін

периндоприл
Пілобакт*
Піносол*
піоглітазон
пірацетам
пірензепін
піридоксин
піроксикам
Плантаглюцид*
платифілін
поліфепан
празозин
преднізолон
преноксдіазин
Пробіовит*
прометазин
пропранолол
Проспан*
протаміну сульфат
рабепразол
ранітидин
Ранферон*
Раунатин*
Регідрон*
Ремісид*
Реналган*
Ренні*
Реополіглюкін*
Реосорбілакт*
репаглінід
рибавірин
рибофлавін
Ринопронт*
рідкий парафін
розиглітазон
рокситроміцин
рофекоксиб
Салін*
сальбутамол
сальметерол
Седасен форте*
Сенадекс*
Сенадексин*
Серетид*
Сибазон*

силібінин
симвастатин
симетикон
сілімарин
Солпадеїн*
Сорбифер дурулес*
сорбіт
Спазмалгон*
спарфлоксацин
спіраміцин
спіронолактон
Стоптусин*
строфантин К
сукральфат
сульфадиметоксин
суматриптан
Тардиферон*
Тенорет*
Теночек*
теодур
теофілін
Терафлекс Адванс*
Терафлекс*
Тера-Флю*
тетракаїн
тетрациклін
тетризолін
тиклопідин
тинідазол
тіамазол
тіамін
тіотриазолін
тіотропію бромід
Тотема*
трамазолін
Транзілан*
триметазидин
триметилгідразинію пропіонат
Троксерутин*
Туссин*
Уролесан*
фамотидин
Фармацитрон*
Фастум-гель
фексофенадин

фелодипін
фенілефрин
фенілін
Феністил Гель*
феноксиметилпеніцилін
фенотерол
фенофібрат
фенспирид
Фенюльс*
Фервекс*
Феррамін-Віта*
Феррогематоген*
Ферроплекс*
Ферроплект*
Феррум лек*
Фестал*
Фіналгель*
Фіналгон*
Фітолізин*
флуконазол
флутиказон
флуцинолона ацетонід
Флюколд*
фозиноприл
фуразидин
фуразолідон
фуросемід
Хілак*
Хілак-форте*
хлорамбуцил
хлорамфенікол
хлоргексидин
хлоропірамін
Холензим*
Холівер*
хондроїтин сульфат
Хондроксид*
Хофітол*
Хумулін*
целекоксиб
цетиризин
цефазолін
цефаклор
цефалексин
цефепім

цефіксим
цефтазидим
цефтриаксон
цефуроксим
циклофосфамід
ципрофібрат
ципрофлоксацин
ціанокобаламін
шлунковий сік натуральний

