S75+ - Produkt wydawany bezpłatnie pacjentom w wieku powyżej 75 roku życia we
wszystkich wskazaniach objętych refundacją
Ciąża - Produkt wydawany bezpłatnie kobietom w ciąży (nie dłużej niż 15 dni po
planowanej dacie porodu) we wszystkich wskazaniach objętych refundacją
wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia
ADHD ze współ. chorob. - 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.
akromeg. - Akromegalia
alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy, sacharozy, nadwraż.
na inne białka - Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)
alerg. pokarm. >2 rż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia
alerg. pokarm. >6 mż. - Alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
amyloid. - Amyloidoza
anafilaksja - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych
(anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz
inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej
anemia aplast. - Anemia aplastyczna
anemia aplast. do 18 rż. - Anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia
anemia hem. opor. na lecz. kortykoster. - Anemia hemolityczna oporna na leczenie
kortykosteroidami
angiomatoza - Angiomatoza
aplazja lub hipoplazja szpiku - Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego

astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli - Astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
atop. zapal. skóry - Atopowe zapalenie skóry
atop. zapal. skóry >2 rż. - Atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia
autoim. zapal. trzustki do 18 rż. - Autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci
do 18 roku życia
ból. polineuropat. cukrz. - Bólowa polineuropatia cukrzycowa
bradykar. do 18 rż. - Bradykardia u dzieci do 18 roku życia
brak owulacji brak odp. po klomifenie - Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej
40 roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania
(hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli
b. neuropat. - Ból neuropatyczny
b. neuropat. inny niż w ChPL - Ból neuropatyczny w przypadkach innych niż
określone w ChPL
b. neuropat. nowotw. - dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
cholestaza ciężarnych - cholestaza ciężarnych
ch. afekt.-dwubieg. - Choroba afektywna dwubiegunowa
ch. Alzheimera - Choroba Alzheimera
ch. autoim. - Choroby autoimmunizacyjne
ch. autoim. inne niż w ChPL - Choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych
niż określone w ChPL
ch. autoim. niedob. odpor. - Choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
odporności
ch. Huntingtona - Choroba Huntingtona
ch. i z. Parkinsona - Choroba i zespół Parkinsona
ch. L.-Crohna - Choroba Leśniowskiego-Crohna
ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż. - Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji u pacjentów
pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby LeśniowskiegoCrohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające
ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez
lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych
okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania
skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)
ch. Wilsona - Choroba Wilsona
ciąża zagroż. porodem przedwcz. - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem
przedwczesnym
cukrz. - Cukrzyca
cukrz. t.1 - Cukrzyca typu I
cukrz. t.1 dzieci >1 rż. do 18 rż., cukrzyca t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż. insulina NPH 6 mies. nawr.
epiz. hipoglik., cukrz. dzieci >1 rż. do 18 rż. o znanej przycz. - Cukrzyca typu I
u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku
życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ³8%
oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną
NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami
ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia
i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa - Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy
wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą
pompy insulinowej
cukrz. t.1 - dorośli - Cukrzyca typu I u dorosłych
cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci
w wieku od 2 lat i powyżej
cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż. - Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci
od 6 roku życia
cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 dorośli insulina
NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ³8%
oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej
6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies.
nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych
insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ³8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi
nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej
przyczynie (zgodnie z definicją wg. WHO)
cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies.
nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz. - dorośli - Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ³8%
oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej
6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies.
nawr. epiz. hipoglik., cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz. - Cukrzyca
typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ³8%
oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy
i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz
cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie
(zgodnie z definicją wg. WHO)
2
cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8%, BMI ³35 kg/m oraz b. wysokie
ryzyko sercowo-naczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co
2
najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ³8%, z otyłością definiowaną jako BMI ³35 kg/m oraz
bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona
choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się
poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 2 lub
więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ³55 lat dla
mężczyzn, ³60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu
cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8% oraz b. wysokie ryzyko sercowonaczyniowe - Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c
³8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się
poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej
głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ³55 lat dla mężczyzn,
³60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość
cyklosporynozależny z. nerczycowy - Cyklosporynozależny zespół nerczycowy
cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak.
do 110 dni - 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

cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilak.
do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.
- 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 - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci
farmaceutycznej
cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii
u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie
cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej
postaci farmaceutycznej
cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka
po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie
cytomeg. przeszcz. n. miąż. - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej
doustnej postaci farmaceutycznej
cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem cytomegalii
po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie
cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej
cytopenie w ALPS - Cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
cytopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewl. sterydoter. - Cytopenie
w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach
desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji
u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli
dieta 1 - Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki
przewlekłe
dieta 2 - 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
drgawki inne niż w ChPL - Drgawki inne niż określone w ChPL
dysk. późna - dorośli - Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie
dysk. rzęsek - Dyskineza rzęsek
dyspl. oskrzel.-płucna - Dysplazja oskrzelowo-płucna
dyst. wraż. na lewodopę inna niż w ch. i z. Parkinsona - Dystonia wrażliwa
na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona
ekstrasyst. kom. do 18 rż. - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci
do 18 roku życia
endometr. - Endometrioza
eozyn. zapal. jelit do 18 rż. - Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia
epider. bullosa - Epidermolysis bullosa
epilep. - Padaczka
epilep. oporna - Padaczka oporna na leczenie
epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano
poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu
serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
epiz. depres. duże - dorośli - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych
z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii
fenyloketonuria - Fenyloketonuria
fenyloketonuria >12 rż. GMP - Fenyloketonuria (PKU) u pacjentów powyżej
12 roku życia, u których dobowa tolerancja fenyloalaniny pozwala na zastosowanie
preparatów glikomakropeptydowych
gorączka neutrop. inna niż w ChPL - Gorączka neutropeniczna (zakażenie
w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i inne mykobakteriozy

gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter. - Gruźlica, w tym również
gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
grypa profilak. 24-60 mż. - Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego
24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia
grypa profilak. 60 mż.-18 rż. - Zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku
od ukończonego 60 miesiąca życia do ukończonego 18 roku życia
grypa profilak. 6-24 mż., 60 mż.-18 rż. - Czynne uodpornienie dzieci od ukończenia
6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia oraz od ukończenia 60 miesiąca
życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa
grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce
grypa profilak. >65 rż. - Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa
grypy B, które zawarte są w szczepionce
grypa profilak. - ciąża, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp. - Profilaktyka
grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół
nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie
tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży
grypa profilak. - ciąża, 24-60 mż., 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp. Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca
życia do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku życia
do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:
1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego,
astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek
i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego)
grzyb. po HSCT - profilak. - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym
u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków
immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi
i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych
grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. - wtórna profilak. - Stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące
zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego
grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia grzybicze u pacjentów po
przeszczepie szpiku – profilaktyka
grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak. - Chłoniaki złośliwe u dzieci do
18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej
występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii
grzyb. w niedob. odpor. - profilak. - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych
u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności
grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak. - Nowotwory lite u dzieci do
18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej
występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii
grzyb. w ostrej biał. limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak. - Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana
na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii
guzy neuroendok. zaaw. - Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym
ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby
guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk. części
prajelita, trzustki - Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych
GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita,
trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych
pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami
hiperchol. - 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
hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż. - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci
w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych
oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową,
lub po przeszczepianiu narządów
hiperinsul. inny niż w ChPL - Hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż
określona w ChPL
hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt. - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne
w chorobie Huntingtona
hipersekr. nowotw. neuroendok. - Leczenie objawów hipersekrecji występujących
w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL - Objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL
hiperstymul. jajników - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek
w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków,
rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon
folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza
się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz
bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli
hiperstymul. jajników antag. GnRH - Kontrolowana hiperstymulacja jajników
w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia
w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH
poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej
0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień
z tym samym partnerem – refundacja do 3 cykli
hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos. allopurinolu
dorośli - profilak. i lecz. - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi
z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy
leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane
z powodu wystąpienia działań niepożądanych
hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
- Leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których
wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest
przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań
niepożądanych
HLH - Zespół hemofagocytowy
hormonozal. i HER2-ujemy rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w
ChPL) - Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL
horm. czynne guzy żołądka, jelit i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj.
zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma, GRFoma
- Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit
i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego
stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma
ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 - Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych
(F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10)
ICD-10: F64.0 - F64.0 (wg ICD-10)
idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
jaskra - Jaskra
kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż. - Komorowe zaburzenia rytmu serca
inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit. do 14 dni - Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację,
nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
LGL leukemia - Białaczka z dużych granularnych limfocytów T
limfangioleiomiomatoza - Limfangioleiomiomatoza
łag. rozrost grucz. krok. - Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych
łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn
łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj. - Leczenie umiarkowanych do ciężkich
objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
łuszczyca metotrek. - Łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem
łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli - Leczenie łuszczycy owłosionej
skóry głowy u dorosłych
łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc. - Leczenie miejscowe łuszczycy
zwyczajnej u dorosłych
małopłytk. autoim. opor. na lecz. - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna
na leczenie
małopłytk. opor. na lecz. - Małopłytkowość oporna na leczenie
małopłytk. opor. na lecz. kortykoster. - Małopłytkowość oporna na leczenie
kortykosteroidami
MAS - Zespół aktywacji makrofagów
MDS - Zespół mielodysplastyczny
MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot. - Zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci
poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych
MDS - lecz. paliat. - Zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne
metotreksat w chr. reum. - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych
metotreksatem
miast. - Miastenia

miażdżyca obj. lecz. stentami - 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
mikr. zapal. jelita gr. ind. rem. - Indukcja remisji u pacjentów z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego
miopat. wrodz. do 18 rż. - miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia
miopat. zapal. - Miopatia zapalna
młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw. po niepow. terapii lub nietoler. metotrek. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu
terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu
moczówka nerkopoch. - Moczówka nerkopochodna
moczówka pr. przysad. - Moczówka prosta przysadkowa
mukowis. - Mukowiscydoza
naczyn. płaskie lub jamiste - Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste
naczyn. wczesnoniem. do 18 rż. - Naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do
18 roku życia
nadciś. do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL
- u dzieci od 6 do 18 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone
w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż. - Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL
- u dzieci do 6 roku życia
nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast. - Leczenie zastępcze
pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano
kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich
samych dawkach
nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL - Nadkomorowe zaburzenia rytmu
serca inne niż określone w ChPL
nadkom. zab. rytmu serca - profilak. nawrotów - Nadkomorowe zaburzenia rytmu
serca - profilaktyka nawrotów
nap. anoksem. do 18 rż. - profilak. - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia
- profilaktyka
nap. padaczk. w bezobj. przerz. do kory ruch. mózgu - profilak. - Napady
padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu -profilaktyka
nefropat. IgA - Nefropatia IgA
nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż. - Nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
nefropat. tocz. - Nefropatia toczniowa
neural. - Neuralgia
neural. inna niż w ChPL - Neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL
neural. lub neuropat. twarzy - Neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
neural. popółp. przewl. - Neuralgia popółpaścowa przewlekła
neurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do
18 roku życia
neuropat. do 18 rż. - neuropatia u dzieci do 18 roku życia
neuropat. zapal. - Neuropatia zapalna
neuropat. zapal. (bez z. Guillaina-Barrego) - Neuropatia zapalna (z wyjątkiem
zespołu Guillaina - Barrego)
neutrop. nabyta inna niż w ChPL - Neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż
określone w ChPL
neutrop. wrodzona inna niż w ChPL - Neutropenia wrodzona - w przypadkach
innych niż określone w ChPL
niedobór białek C i S - diag. - Niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka
niedobór hydroksyl. tyroz. - Niedobór hydroksylazy tyrozyny
nied. tarczycy - Niedoczynność tarczycy
nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż. - Nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci
do 18 roku życia
nieswoiste zapal. jelit do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia
nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż. - Nieswoiste zapalenie jelit inne
niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
niewydol. serca do 18 rż. - Niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
niewydol. serca II-IV NYHA - Udokumentowana niewydolność serca w klasach
NYHA II – NYHA IV
niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz., EKG rytm zatok., cz. akcji serca
³75/min - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem
zatokowym i częstością akcji serca ? 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem
standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest
przeciwwskazane albo nie jest tolerowane
niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Niewydolność serca inna niż określona
w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe
nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - premedykacja w przypadkach innych niż określone w ChPL

nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL) - Nowotwory złośliwe - leczenie
wspomagające - w przypadkach innych niż określone w ChPL
nowotw. z epitelioidnych kom. przynacz. - Nowotwór z epitelioidnych komórek
przynaczyniowych
obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom. - Objawowe przerzuty w ośrodkowym
układzie nerwowym - profilaktyka i leczenie wspomagające
obniżenie popędu - Obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu
obrzęk naczynioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna) - Przerywanie ostrego,
zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną
obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego
u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem
inhibitora esterazy C1
obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci
od 2 rż. - Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci od 2 roku życia, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1
obrzęk naczynioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob. - Przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne
z użyciem instrumentów, poród)
obtur. ch. płuc inne niż w ChPL - Obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych
niż określone w ChPL
ob. Raynauda twardzina ukł. - Objaw Raynauda związany z twardziną układową
- leczenie pierwszoliniowe
osteop. - Osteoporoza
osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos. - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score
mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego) u kobiet w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania; Osteoporoza (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania
osteoporotycznego) u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia
doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania
osteop. posteryd. - profilak. - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka
ostre z. wieńc. inne niż w ChPL - Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych
niż wymienione w CHPL
otępien. w ch. Parkinsona - Otępienie w przebiegu choroby Parkinsona
otępien. z ciałami Lewy’ego - Otępienie z ciałami Lewy’ego
owrzodz. - Przewlekłe owrzodzenia
p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub przedł. uwal. lub
gdy nie jest tolerowana - dorośli - Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu
chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym
uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana
p/ból. nowotw. opioidy - dorośli - 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
p/ból. nowotw. opioidy – dzieci - ból przebijający u dzieci z chorobą nowotworową, które w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawane są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Ból w przebiegu chorób nowotworowych
w przypadkach innych niż określone w ChPL
p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom. - Ból inny niż określony
w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
p/ból. nowotw. zapar. poopioid. - Ból w przebiegu chorób nowotworowych –
u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe
p/ból. nowotw. - wspom. - Ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie
wspomagające
pierw. dysk. rzęsek - Pierwotna dyskineza rzęsek
pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw. - Pierwotne
izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową
zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego
postępowania wspomagającego i motywującego
pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw. - Pierwotne
izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością
zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego
postępowania wspomagającego i motywującego
pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium - Pierwotna żółciowa marskość
wątroby w początkowym stadium choroby

POChP - Przewlekła obturacyjna choroba płuc
POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz. - Ciężka postać POChP
z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika
FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
POChP dorośli - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie
podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia
POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew. i LABA,
LABA i d. dział. antag. r. musk. - Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych
z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których
nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub
jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo
działającego antagonisty receptorów muskarynowych
POChP - lecz. podtrz. - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące
POEMS - Zespół POEMS
porfiria skórna późna - Porfiria skórna późna
postać jelit. przeszcz. p/gospod. - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko
gospodarzowi
post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm. i innych
schorz. ze wsk. do diety elem. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej
1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej
i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna
post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm. - Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w cięzkiej alergii na białka
mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.
- Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego
oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych
post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst. (mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady
serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż. - Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu
związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 r.ż. – mukowiscydoza,
choroby nowotworowe, wrodzone wady serca
pozawał. dysf. skurcz. lewej kom. - Pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
PRCA - Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego
przerz. osteo. nowotw. zł. - Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
przer. grucz. krok. - Przerost gruczołu krokowego
przewl. ch. nerek - Przewlekła choroba nerek
przewl. ch. nerek 6-18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia
przewl. ch. nerek do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia
przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż. - Przewlekła choroba nerek inna niż
określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd. - Przewlekła choroba ziarniniakowa
charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych
psych. - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Choroby nowotworowe w przypadkach
innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe
rak piersi i r. trzonu macicy - Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy
rak piersi w II rzucie - Rak piersi w II rzucie hormonoterapii
rak prostaty - Nowotwory złośliwe - Rak prostaty
renoprotek. 6-18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia
renoprotek. do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż. - Leczenie renoprotekcyjne w przypadkach
innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
resekcja trzustki - Stan po resekcji trzustki
RZS - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia
r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż. - Reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 6 miesiąca życia
sarkoidoza - Sarkoidoza
schizofrenia - Schizofrenia
schizofrenia nawrót, arypiprazol p.o. - dorośli - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem
w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, neuroleptyki - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów
psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli - 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

schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperydon - dorośli - Leczenie schizofrenii
u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos. poz. l. przeciwspychot.
II gen. - dorośli - Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji
schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.
- Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc
schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat. bez objawów depres.
- dorośli - Leczenie dorosłych pacjentów ze schizofrenią z pierwotnymi, przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi, u których nie występują objawy
depresyjne
skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - Powikłania skórne u chorych
na nowotwory - w przypadkach innych niż określone w ChPL
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - Stan po epizodzie padaczkowym
indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom. - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
- postępowanie wspomagające
stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek - Stan po przeszczepie
kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku - Stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku
stan po przeszcz. nerki do 18 rż. - Stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia
stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku - Stan po przeszczepie narządu
unaczynionego bądź szpiku
stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz. - Nieprawidłowa tolerancja glukozy
(stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń
fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi
steroidooporny z. nerczycowy - Steroidooporny zespół nerczycowy
steroidozależny z. nerczycowy - Steroidozależny zespół nerczycowy
stward. guzowate - Stwardnienie guzowate
stward. guzowate stany napad. - monoterapia - Stany napadowe w przebiegu
stwardnienia guzowatego - monoterapia
stward. rozsiane - Stwardnienie rozsiane
stward. zanik. boczne - Stwardnienie zanikowe boczne
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH - Stymulacja
wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze
znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH –
refundacja do 3 cykli
stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH - Stymulacja wzrostu pęcherzyków
jajnikowych u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia ze znacznym niedoborem LH
i FSH – refundacja do 3 cykli
śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc) - Śródmiąższowe
zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc
tachyaryt. nadkom. >6 rż. - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej
6 roku życia
toczeń rum. ukł. - Toczeń rumieniowaty układowy
toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor. - Toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
twardzina ukł. - Twardzina układowa
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
2 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej
t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową
z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
3 próbach t. dodanej - Terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust. - terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową
z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych

t. pomost. czas. zaprzest. przewl. lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL)
- Terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego
leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL
t. pomost. zamiast VKA lub innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw. - Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA)
lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki
i z wadą zastawkową
t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (zespół Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem
unieruch. kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL) - Unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych
obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze
wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach
innych niż określone w ChPL
VKA przewl. stos. - Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów
witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA)
u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub
przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania
VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne
trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowozatorowej podczas stosowania VKA
wcz. rak piersi w I rzucie - Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
wd - We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II - Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
wir. zapal. krtani do 18 rż. - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia
wrzodz. zapal. jelita gr. - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli - Indukcja remisji
u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające
wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci - Indukcja remisji
u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające
wymiot. po cisplat. dorośli - profilak. - Wczesne albo opóźnione wymioty u osób
dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny
2
w dawce >70 mg/m – profilaktyka
wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak. - Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
zaaw. hormonozal. rak grucz. krok. - Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu
krokowego
zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis. - Zaburzenia czynności wątroby i dróg
żółciowych związane z mukowiscydozą
zab. psych. inne niż w ChPL z otępien. - Zaburzenia psychiczne inne niż wymienione
w ChPL u pacjentów z otępieniem
zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż. - Zaburzenia rytmu serca w zespole
WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników - Zahamowanie czynności
przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli
zakaż. cyklofosfamid. - profilak. - Zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem profilaktyka
zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - profilak. Zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc
w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza
zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc (ch. inne niż mukowis.) - wspom.
z antybiotyk. i.v. - Zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające
w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu
chorób innych niż mukowiscydoza
zakaż. Pneumocystis jirovecii w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenie Pneumocystis
jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka
zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów
po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka
zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak. - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie
szpiku – profilaktyka
zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z chorobami
rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka
zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz. - Zakażenia wirusem
Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie
zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz., przeciwwsk.
do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm. - Zakażenia wirusem
Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

zakaż. w niedob. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności profilaktyka
zakaż. w zab. odpor. - profilak. - Zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności
- profilaktyka
zaostrz. stward. roz. - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż. - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej
2 roku życia
zapal. naczyń - Zapalenie naczyń
zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż. - Zapalenie naczyń inne niż o podłożu
autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 roku życia
zapar. poopioid. - dorośli - Leczenie zaparć indukowanych opioidami u dorosłych
pacjentów z chorobą nowotworową i uprzednio leczonych bezskutecznie środkami
przeczyszczającymi, u których nie jest stosowany inny antagonista opioidowy zarówno osobno jak i w połączeniu
zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników - Zapobieganie przedwczesnej
owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli
zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw. - zapobieganie zdarzeniom
sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii
zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż. - Zastoinowa niewydolność serca
w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli - Leczenie zatorowości płucnej
oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych
zawał m. serc. bez unies. ST do 12 msc - Stan po zawale mięśnia sercowego bez
uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania
zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni - Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem
odcinka ST do 30 dni stosowania
zespół Tourette’a - Zespół Tourette’a
zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki, resekcją żołądka,
zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.) - Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub
zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową
ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL - Ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach
innych niż określone w ChPL
zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka
niemowląt
zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż. - Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne
niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie
ZŻG >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia
ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości
płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył
głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia
ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów - Profilaktyka nawrotów
zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich
u osób powyżej 18 roku życia
ZŻG, zator. pł. - profilak. i lecz. - Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości
płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej
z. Alporta z białkom. do 18 rż. - Zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia
z. antyfosf. lub powikł. - profilak. i lecz. p/zakrz. - Zespół antyfosfolipidowy lub
jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe
z. antyfosf. - diag. - Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka
z. gumiast. zmian barw. - Zespół gumiastych zmian barwnikowych
z. insulinoopor. (nie w cukrz.) - Zespoły insulinooporności w przypadkach innych
niż w przebiegu cukrzycy
z. Klippela-Trénaunaya - Zespół Klippela-Trénaunaya
z. miast. - Zespół miasteniczny
z. pęch. nadreakt. - Zespół pęcherza nadreaktywnego
z. pęch. nadreakt. bad. urod. - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony
badaniem urodynamicznym
z. policyst. jajników - Zespół policystycznych jajników
z. Westa - Zespół Westa
ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL) - Profilaktyka i leczenie żylnej choroby
zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone
w ChPL
ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli prew. pierw. - 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
ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli prew. pierw. - Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
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Abasaglar Insulin glargine
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkł. 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik.,
cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.

91,78 zł

Abilify Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 14 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

528,60 zł
9,02 zł
5,97 zł
11,95 zł

Abilify Maintena Aripiprazole
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(400 mg) fiol. proszku + fiol. rozp.

(Rp) b. schizofrenia nawrót, arypiprazol p.o. - dorośli

0,00 zł

Abra
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,65 zł
3,48 zł

Absenor Valproate sodium
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 100 szt.

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.

tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.

3,20 zł
0,00 zł
3,56 zł
0,00 zł

Accofil Filgrastim
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strz.
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strz.
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strz.
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 7 amp.-strz.

(Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL;
R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL
(Rpz) R wd; R ä
(Rpz) R wd; R ä
(Rpz) R wd; R ä
(Rpz) R wd; R ä
(Rpz) R wd; R ä

37,33 zł
8,37 zł
11,29 zł
60,93 zł
14,37 zł
20,14 zł

(Rpw) PP
(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.;
R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä

13,41 zł
12,19 zł
11,73 zł
15,27 zł
19,91 zł
27,34 zł

Accordeon Oxycodone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.
®

Accu-Chek Active
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,77 zł
3,60 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

21,77 zł
6,40 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,65 zł
3,48 zł

®

Accu-Chek Instant
test paskowy: 100 szt.
®

Accu-Chek Performa
test paskowy: 50 szt.
®

®

®

®

Accupro 5; Accupro 10; Accupro 20; Accupro 40 Quinapril
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.;
R przewl. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

9,05 zł
12,22 zł
17,62 zł
26,36 zł

Acebutolol Aurovitas Acebutolol
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

5,60 zł
7,58 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R wd

12,97 zł
5,12 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,57 zł
11,00 zł
20,74 zł

Acenocumarol WZF Acenocoumarol
tabl.: (1 mg) 60 szt.
tabl.: (4 mg) 60 szt.

Aciclovir Aurovitas Aciclovir
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (400 mg) 30 szt.
tabl.: (800 mg) 30 szt.

Acidum folicum Richter Folic acid
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.
(Rp) S75+; R wd; R łuszczyca metotrek.; R metotreksat w chr. reum.

3,51 zł
5,88 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,29 zł
3,20 zł
3,20 zł
7,62 zł

Acitren Acitretin
kaps. twarde: (10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (25 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (25 mg) 100 szt.

R wd
R wd
R wd
R wd
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®

Aclotin Ticlopidine hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

4,74 zł
10,53 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,98 zł
13,07 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

17,61 zł
17,61 zł

(Rp) 30% wd

15,80 zł

Actelsar Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

Actelsar HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.
®

Activelle Estradiol, Norethisterone acetate
tabl. powl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.
®

Actrapid Penfill Insulin human, insulin neutral injection
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł

®

Acurenal Quinapril
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.;
R przewl. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

8,99 zł
12,45 zł
15,47 zł
25,09 zł

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

9,23 zł
16,58 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

2,57 zł
3,20 zł
4,87 zł
3,20 zł
13,34 zł
9,60 zł

Adablok Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Adadox Doxazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 90 szt.

Adadut Dutasteride
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.
kaps. miękkie: (0,5 mg) 90 szt.

(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.
(Rp) PP

12,65 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

8,13 zł
3,29 zł
14,52 zł
4,84 zł
20,52 zł
6,01 zł
26,04 zł
6,69 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,86 zł
21,39 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,94 zł
19,59 zł

Adamon SR Tramadol hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.

Adaster Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

Adatam Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.

Adeksa Acarbose
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) 30% cukrz.
(Rp) 30% cukrz.

4,03 zł
5,47 zł

(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
(Rp) 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk.
do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.
30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.

32,24 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,25 zł
3,81 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

Adenuric Febuxostat
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.

35,40 zł
29,67 zł

Adipine Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Adrenalina WZF 0,1% Epinephrine
roztw. do wstrz.: (1 mg/ml) 10 amp. 1 ml

Adrenalina WZF Epinephrine
roztw. do wstrz.: (300 μg/0,3 ml) amp.-strzyk. 1 ml

(Rp) 50% anafilaksja

27,82 zł

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub
oporn. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki,
tkanek lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä

3,20 zł
3,20 zł
9,63 zł
16,07 zł

Advagraf Tacrolimus
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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Afenix Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

6,30 zł
10,75 zł

Agastin 20 mg Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
®

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

5,69 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

2,64 zł
3,79 zł
4,58 zł
7,09 zł

®

Agen 5; Agen 10 Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.

S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

®

Aglan 15 Meloxicam
tabl.: (15 mg) 10 szt.
tabl.: (15 mg) 20 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.

(Rp) PP
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

6,99 zł
7,20 zł
8,22 zł

Agolek Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

19,79 zł

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

20,48 zł

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

18,22 zł

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli
(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

19,52 zł
54,67 zł

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

18,72 zł

Agomelatine Adamed Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

Agomelatine G.L. Pharma Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

Agomelatine +pharma Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 90 szt.

Agomelatyna Egis Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

Agregex Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc.
bez unies. ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

7,68 zł

Airbufo Forspiro Budesonide, Formoterol fumarate
proszek do inh., podzielony: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
proszek do inh., podzielony:
((160 μg+4,5 μg)/dawkę) 2 inhalatory x 60 dawek
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

10,00 zł
7,27 zł

AirFluSal Forspiro Fluticasone propionate, Salmeterol
proszek do inh., podzielony: ((250 μg+50 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
proszek do inh., podzielony: ((500 μg+50 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

8,19 zł
8,31 zł

®

Akineton Biperiden hydrochloride
tabl.: (2 mg) 50 szt.

(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona

4,74 zł

(Rp) 30% ch. i z. Parkinsona

5,15 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,65 zł
4,46 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.

3,60 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.
(Rp) PP

3,02 zł
28,50 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.

2,64 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.

2,81 zł

Akineton SR 4 mg Biperiden hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.

Akistan Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 3 but. x 2,5 ml

Akistan Duo Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml

Aldan Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Alendran 70 Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.

Alendrogen Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.
tabl.: (70 mg) 8 szt.

Alendronat Bluefish Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.
®

Alendronic Acid Genoptim Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.

Alermed Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

10,40 zł
5,82 zł

Alfabax Alfuzosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

4,27 zł

Alfadiol Alfacalcidol
kaps. miękkie: (0,25 μg) 100 szt.
kaps. miękkie: (1 μg) 100 szt.

(Rp) R wd
(Rp) R wd

8,84 zł
10,67 zł

Alfurion Alfuzosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

4,27 zł
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Alfuzostad Alfuzosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

5,60 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd

82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd
R wd

82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł
82,05 zł
77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

®

Alkeran Melphalan
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.
®

Allergovit Allergen extracts
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 158 (żyto) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 106 (bylica) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100%:
2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 169 (babka lancetowata) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 129 (leszczyna) 100%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%:
2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%,
158 (żyto) 20%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%,
158 (żyto) 20%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%,
158 (żyto) 20%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%,
158 (żyto) 20%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%,
169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%,
169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%:
2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%,
129 (leszczyna) 35%: 2 fiolki 3 ml (A i B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%,
129 (leszczyna) 35%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40%:
fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%,
169 (babka lancetowata) 20%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%,
158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiolka 3 ml (B)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%,
158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15%: fiolka 3 ml (B)

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

82,05 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) R wd

77,24 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

14,94 zł

®

Allertec Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
syrop: (5 mg/5 ml) but. 100 ml
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml

5,81 zł
6,81 zł
3,46 zł
5,04 zł

®

Allupol Allopurinol
tabl.: (100 mg) 50 szt.
tabl.: (300 mg) 30 szt.

(Rp) R wd
(Rp) R wd

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) PP

2,48 zł
4,24 zł

Alneta Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.
tabl.: (5 mg) 90 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 90 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) PP

11
4,46 zł
8,01 zł

Alortia Losartan potassium, Amlodipine
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (50 mg+5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (50 mg+10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (100 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg+10 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

8,32 zł
15,76 zł
22,80 zł
8,32 zł
15,76 zł
22,80 zł
15,76 zł
15,76 zł

(Rp) S75+; R jaskra

7,88 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

5,26 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

29,47 zł
4,36 zł
7,07 zł
13,15 zł
12,98 zł
25,07 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,97 zł
10,87 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

17,02 zł
30,29 zł
9,88 zł
12,80 zł

®

Alphagan Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml

Alugen 10 mg Alfuzosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.

Alventa Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 7 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 60 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 60 szt.

Alventa Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.
®

®

Alvesco 80; Alvesco 160 Ciclesonide
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 μg/dawkę) 60 dawek
aerozol inhalacyjny, roztw.: (80 μg/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 μg/dawkę) 60 dawek
aerozol inhalacyjny, roztw.: (160 μg/dawkę) 120 dawek
®

®

®

S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

®

Amaryl 1; Amaryl 2; Amaryl 3; Amaryl 4 Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

5,17 zł
5,50 zł
9,37 zł
6,40 zł

®

Amertil Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

3,30 zł
5,14 zł
7,84 zł

(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

5,98 zł
5,78 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,42 zł
3,20 zł
3,30 zł
4,44 zł
6,40 zł

Amipryd Amisulpride
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (400 mg) 30 szt.

Amisan Amisulpride
tabl.: (50 mg) 60 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 60 szt.

R schizofrenia
R schizofrenia
R schizofrenia
R schizofrenia
R schizofrenia

Amitriptylinum VP Amitriptyline hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.

(Rp) 30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural.
b. psych.
(Rp) 30% wd; 30% b. neuropat.; 30% neural.
b. psych.

5,76 zł
5,39 zł
9,01 zł
8,08 zł

(Rp) Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz.
do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.

7,17 zł
3,97 zł

®

Amizepin Carbamazepine
tabl.: (200 mg) 50 szt. (5 blistrów x 10)

Amlessa Perindopril erbumine, Amlodipine
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg+5 mg) 90 szt.
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg+10 mg) 90 szt.
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg+5 mg) 90 szt.
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg+10 mg) 90 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

12,75 zł
35,51 zł
12,75 zł
35,51 zł
24,64 zł
69,20 zł
24,64 zł
69,20 zł
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Amlodipine Apotex Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,52 zł
4,49 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,58 zł
2,94 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,59 zł
2,97 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,58 zł
3,00 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,66 zł
3,12 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,86 zł
3,28 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,30 zł
4,37 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

3,38 zł
6,19 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,85 zł
2,99 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

7,99 zł
8,75 zł

Amlodipine Aurobindo Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Amlodipine Aurovitas Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Amlodipine Bluefish Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Amlodipine Orion Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Amlomyl Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt. blister
tabl.: (10 mg) 30 szt. blister
®

Amlonor Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Amlopin 5 mg; Amlopin 10 mg Amlodipine
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
®

Amlozek Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
®

®

Amoksiklav ; Amoksiklav QUICKTAB Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 20 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej:
((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml (8,75g)
proszek do sporz. zaw. doustnej:
((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml (17,5g)
proszek do sporz. zaw. doustnej:
((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml (35 g)
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej:
(500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. do sporz. zaw. doustnej/tabl. uleg. rozp. w j. ustnej:
(875 mg+125 mg) 14 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
PP
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

10,84 zł
24,57 zł
16,71 zł
22,32 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

7,65 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

12,95 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

16,42 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

8,83 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

14,20 zł

®

Amotaks Amoxicillin
kaps. twarde: (500 mg) 16 szt.
kaps. twarde: (500 mg) 20 szt.
tabl.: (1 g) 16 szt.
tabl.: (1 g) 20 szt.
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 100 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

6,45 zł
3,38 zł
5,35 zł
3,61 zł
4,27 zł
3,56 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

4,43 zł
3,38 zł
4,65 zł
3,52 zł
3,98 zł
3,61 zł

(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

3,57 zł
3,47 zł

®

Amotaks DIS Amoxicillin
tabl.: (500 mg) 16 szt.
tabl.: (500 mg) 20 szt.
tabl.: (750 mg) 16 szt. (2 blistry x 8)
tabl.: (750 mg) 20 szt.
tabl.: (1 g) 16 szt. (2 blistry x 8)
tabl.: (1 g) 20 szt.

Amoxicillin Aurovitas Amoxicillin
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (750 mg) 16 szt.
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (1 g) 16 szt.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

11,90 zł

Ampril Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

5,35 zł
6,40 zł
12,80 zł
12,80 zł
25,60 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Ampril HL; Ampril HD Ramipril, Hydrochlorothiazide
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg+25 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,22 zł
11,31 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

7,89 zł
11,92 zł

Amylan Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
®

®

Anafranil ; Anafranil SR 75 Clomipramine hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

4,07 zł
3,09 zł
0,00 zł

®

Anapran Naproxen sodium
tabl. powl.: (275 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (275 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (550 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)
tabl. powl.: (550 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

7,03 zł
14,00 zł
13,78 zł
26,31 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
50% wd
PP
50% wd

9,00 zł
12,18 zł
18,00 zł
23,08 zł

®

Anapran EC Naproxen
tabl. dojelitowe: (250 mg) 20 szt.
tabl. dojelitowe: (250 mg) 60 szt.
tabl. dojelitowe: (500 mg) 20 szt.
tabl. dojelitowe: (500 mg) 60 szt.

Anastrozol Bluefish Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

0,00 zł

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

6,45 zł

Anastrozol Teva Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.
®

Andepin Fluoxetine
kaps.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% psych.

10,14 zł

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0
(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

19,90 zł
31,84 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,77 zł
21,87 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

7,78 zł
10,00 zł
12,63 zł
21,00 zł

®

Androcur Cyproterone acetate
tabl.: (50 mg) 20 szt.
tabl.: (50 mg) 50 szt.

Androster Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
®

®

Anesteloc ; Anesteloc 40 mg Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP

Angeliq Estradiol, Drospirenone
tabl. powl.: (1 mg+2 mg) 28 szt.

(Rp) 30% wd

33,59 zł

(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.

53,65 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) PP

11,13 zł

Anoro Ellipta Umeclidinium, Vilanterol
proszek do inh., podzielony: ((55 μg+22 μg)/dawkę) inhalator 30 dawek

Antiprost Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 100 szt.

Anzorin Olanzapine
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

3,20 zł
3,20 zł
4,48 zł
5,97 zł

Aparxon PR Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

11,29 zł
20,34 zł
40,81 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

6,30 zł
11,87 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

24,93 zł
34,18 zł
34,34 zł

Apiclar Clarithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
®

Apidra; Apidra SoloStar Insulin glulisine
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. x 10 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. do wstrzyk. x 3 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml

Apiprax Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł

Apo-Atorva Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,29 zł
11,41 zł
3,45 zł
6,47 zł
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

19,29 zł
6,47 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

12,29 zł
12,97 zł
27,74 zł

Apo-Doperil Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 98 szt.
®

®

®

Apo -Doxan 1; Apo -Doxan 2; Apo -Doxan 4 Doxazosin
tabl.: (1 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 60 szt.

9,28 zł
11,09 zł
13,16 zł
13,59 zł
13,39 zł
11,05 zł
18,80 zł
14,11 zł

®

Apo -Feno 200 M Fenofibrate
kaps.: (200 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

6,95 zł

®

Apo -Fina Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

10,17 zł
20,71 zł

®

Apo -Flutam Flutamide
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 90 szt.

(Rp) b. nowotw. zł.
(Rp) b. nowotw. zł.

1,76 zł
0,00 zł

Apo-Napro Naproxen
tabl.: (250 mg) 30 szt.
tabl.: (250 mg) 90 szt.
tabl.: (500 mg) 30 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,17 zł
18,27 zł
13,77 zł

Apo-Nastrol Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

7,98 zł

Apo-Rami Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,73 zł
6,76 zł
12,40 zł

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

21,81 zł
41,03 zł
77,41 zł

ApoRopin Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

ApoSerta Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
®

®

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

4,41 zł
7,69 zł

®

Apo -Simva 10; Apo -Simva 20; Apo -Simva 40 Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

5,27 zł
9,36 zł
14,41 zł

ApoSuprid Amisulpride
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.

(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

5,89 zł
3,20 zł

®

Apo -Tamis Tamsulosin hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,01 zł
22,78 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,75 zł
9,50 zł
11,36 zł

ApoTiapina Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.

Apra Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 14 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (10 mg) 84 szt.
tabl.: (15 mg) 14 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 84 szt.
tabl.: (30 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

9,48 zł
10,84 zł
12,86 zł
9,22 zł
11,59 zł
17,62 zł
9,03 zł

Apra Swift Aripiprazole
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 14 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

9,48 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 14 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (30 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

15

10,84 zł
12,86 zł
9,03 zł
11,59 zł
17,62 zł
9,03 zł

Aprepitant Accord Aprepitant
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

3,20 zł

(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

20,78 zł

kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) (Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

34,95 zł

Aprepitant Mylan Aprepitant
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

Aprepitant Sandoz Aprepitant
Aprepitant Stada Aprepitant
kaps. twarde: (80 mg+125 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)

(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

3,20 zł

(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

3,20 zł

Aprepitant Teva Aprepitant
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)
®

Arava Leflunomide
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 3 szt.

(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw.
po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.
(Rpz) S75+; R ä
(Rpz) PP

6,72 zł
3,20 zł
76,39 zł

®

Arechin Chloroquine diphosphate
tabl.: (250 mg) 30 szt. (w blistrach)

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ch. autoim. inne niż w ChPL; 30% porfiria skórna późna

5,82 zł

Areplex Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (75 mg) 84 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni
(Rp) PP

15,83 zł
104,83 zł

Argadopin Allopurinol
tabl.: (100 mg) 50 szt.
tabl.: (100 mg) 100 szt.
tabl.: (300 mg) 30 szt.
tabl.: (300 mg) 100 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd
R wd
R wd
R wd

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
8,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

10,50 zł
9,24 zł
11,30 zł
14,65 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

9,24 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł

(Rp) R endometr.

3,20 zł

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

11,33 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

9,37 zł
9,19 zł
7,32 zł
11,53 zł
12,03 zł
9,60 zł
10,50 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

6,52 zł
6,52 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

23,60 zł
36,93 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł
3,98 zł
3,20 zł

Aribit Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (30 mg) 56 szt.

Aribit ODT Aripiprazole
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

Aricogan Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

Aridya Dienogest
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
®

Arimidex Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.

Aripilek Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 60 szt.
tabl.: (15 mg) 90 szt.
tabl.: (30 mg) 28 szt.

Aripiprazole Apotex Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

Aripiprazole Mylan Pharma Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.

Aripiprazole NeuroPharma Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 14 szt.

16

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł
5,97 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

6,87 zł

Aripiprazole Orion Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

Aripiprazole +pharma Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 30 szt.

Aripiprazole Sandoz Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

10,28 zł
11,64 zł
12,20 zł
15,55 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

11,35 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

49,99 zł
11,99 zł
11,99 zł
16,59 zł

Aripiprazole Stada Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

Aripiprazole SymPhar Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

Aripiprazole Zentiva Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.

Aripsan Aripiprazole
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

Arketis Paroxetine
tabl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.

10,15 zł

Arkvimma Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad.
lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

0,00 zł

Aromek Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.

Aropilo; Aropilo SR Ropinirole hydrochloride
tabl. powl.: (0,25 mg) 210 szt.
tabl. powl.: (0,5 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 21 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

20,25 zł
4,48 zł
8,38 zł
15,70 zł
26,44 zł
15,88 zł
30,32 zł
52,60 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł
3,20 zł
5,97 zł
3,98 zł
7,96 zł
5,97 zł
11,95 zł

Arpixor Aripiprazole
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 56 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (20 mg) 28 szt.
tabl.: (20 mg) 56 szt.
tabl.: (30 mg) 28 szt.
tabl.: (30 mg) 56 szt.

Arypiprazol Glenmark Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 14 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

83,39 zł
3,20 zł

Aryzalera Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.
tabl.: (30 mg) 28 szt.
tabl.: (30 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
PP

9,48 zł
8,91 zł
9,02 zł
7,77 zł
8,99 zł

Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine
tabl. dojelitowe: (250 mg) 100 szt.
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.

(Rp) S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.

12,65 zł
3,56 zł

(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.

25,34 zł
44,99 zł

Asamax 250; Asamax 500 Mesalazine
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Asaris Fluticasone propionate, Salmeterol
proszek do inh.: ((100 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((250 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((500 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,21 zł
3,20 zł
3,20 zł

Asduter Aripiprazole
tabl.: (10 mg) 28 szt. (pojemnik)
tabl.: (15 mg) 28 szt. (pojemnik)

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

10,28 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

6,03 zł
10,76 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

4,36 zł
9,79 zł

®

Asentra Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
®

®

Asertin 50; Asertin 100 Sertraline
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

Asmanex Twisthaler Mometasone furoate
proszek do inh.: (400 μg/dawkę) 60 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

30,29 zł

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

25,93 zł
25,93 zł
6,69 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) PP
(Rp) 50% wd

8,17 zł
16,99 zł
13,51 zł

Asmenol Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
®

Aspicam Meloxicam
tabl.: (15 mg) 20 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.
tabl.: (15 mg) 60 szt.

Aspulmo Salbutamol
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 μg/dawkę) 200 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R wd

3,20 zł

Astmodil Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

7,85 zł
9,41 zł
10,43 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

12,11 zł
7,87 zł
16,27 zł

®

Atacand Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 14 szt. (1 blister x 14)
tabl.: (8 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)
tabl.: (16 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)

Atenolol Sanofi 25; Atenolol Sanofi 50 Atenolol
tabl.: (25 mg) 60 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

3,20 zł
3,20 zł

Atimos Formoterol fumarate
aerozol inhalacyjny, roztw.: (12 μg/dawkę) 120 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

12,08 zł

(Rp) 30% psych.

12,40 zł

Atinepte Tianeptine sodium
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.

Atomoksetyna Medice Atomoxetine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

(Rp) R ADHD ze współ. chorob.
(Rp) R ADHD ze współ. chorob.

4,87 zł
3,20 zł

(Rp) R ADHD ze współ. chorob.
(Rp) R ADHD ze współ. chorob.

11,87 zł
13,98 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,40 zł
18,70 zł
7,57 zł
12,65 zł
20,77 zł
9,17 zł
15,32 zł
14,12 zł
23,51 zł
36,84 zł
20,77 zł
26,91 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

3,37 zł
5,96 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

2,40 zł
4,42 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

2,53 zł
7,02 zł

Atomoxetine NeuroPharma Atomoxetine
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.

Atoris Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

Atorvagen Atorvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

Atorvagen Atorvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Atorvastatin Aurovitas Atorvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,62 zł
12,68 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

1,31 zł
6,48 zł
2,57 zł
3,45 zł
4,89 zł
8,40 zł
12,23 zł
6,48 zł
8,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

1,58 zł
3,27 zł
4,99 zł
7,26 zł
5,73 zł
9,44 zł
13,78 zł
9,40 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

2,47 zł
4,47 zł

Atorvastatin Bluefish AB Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.
®

Atorvastatin Genoptim Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

Atorvastatin Vitama Atorvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
®

Atorvasterol Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (10 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (20 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (40 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,56 zł
19,82 zł
13,00 zł
29,68 zł
25,23 zł
53,31 zł
11,22 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

5,78 zł
9,16 zł
15,48 zł

Atorvox Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
®

Atossa Ondansetron
tabl. powl.: (8 mg) 10 szt.

(Rp) R nowotw. zł.

3,32 zł

Atractin Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
®

®

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,14 zł
8,02 zł
15,25 zł

®

Atram 6,25; Atram 12,5; Atram 25 Carvedilol
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.
tabl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

5,92 zł
6,84 zł
7,86 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.;
R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna

3,56 zł

(Rp) R wd

4,96 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli; R mukowis.;
R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna
(Rp) S75+; Ciąża; R ä

8,41 zł
3,57 zł

Atrodil Ipratropium bromide
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 μg/dawkę) 200 dawek (10 ml)

Atropinum sulfuricum WZF 1% Atropine sulphate
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) but. 5 ml
®

®

Atrovent ; Atrovent N Ipratropium bromide
roztw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) but. 20 ml
aerozol inhalacyjny, roztw.: (20 μg/dawkę) 200 dawek (10 ml)
®

Atrox Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,22 zł
2,86 zł
3,90 zł
8,77 zł
5,19 zł
7,37 zł
16,77 zł
9,86 zł
14,01 zł
15,29 zł

Atrozol Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

7,02 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Auglavin PPH Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (875 mg+125 mg) 14 saszetek

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

8,66 zł
13,98 zł
7,36 zł
13,18 zł
14,13 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

8,38 zł
10,49 zł
17,91 zł
18,78 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

16,75 zł
23,61 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

6,17 zł
12,31 zł
8,78 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

10,88 zł
20,01 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.

8,19 zł
10,14 zł
14,36 zł
17,94 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

3,40 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,47 zł
3,20 zł
4,08 zł
3,75 zł
3,20 zł
4,80 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

6,83 zł
10,40 zł
13,76 zł
16,91 zł
13,76 zł
8,67 zł
10,40 zł
16,96 zł

Augmentin Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (250 mg+125 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 20 szt.

Augmentin ES Amoxicillin, Clavulanic acid
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 50 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((600 mg+42,9 mg)/5 ml) 100 ml

Aulin Nimesulide
tabl.: (100 mg) 15 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek
®

Aurorix Moclobemide
tabl. powl.: (150 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 30 szt.

Auroxetyn Atomoxetine
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.

Avamina Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.

Avamina SR Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.

Avasart Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,02 zł
12,85 zł

Avasart Plus Amlodipine, Valsartan
tabl. powl.: (5 mg+80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg+160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

3,15 zł
5,41 zł
5,41 zł

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

6,25 zł
7,69 zł
8,81 zł

®

Avedol Carvedilol
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Axtil Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,91 zł
7,45 zł
13,88 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,48 zł
7,12 zł
13,01 zł

Axyven Venlafaxine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.

Azathioprine VIS Azathioprine
tabl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.;
R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza;
R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiąż. zapal.
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc);
R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd; R ä
b. nowotw. zł.

tabl.: (50 mg) 50 szt.

5,42 zł
2,22 zł
5,09 zł
1,89 zł

®

Azibiot Azithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.

13,98 zł

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.
(Rp) 50% wd; 50% mukowis.
(Rp) PP

17,38 zł
8,86 zł
18,60 zł

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.

4,96 zł

®

Azimycin Azithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 6 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 6 szt.
®

Azithromycin Genoptim Azithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.
®

®

®

AzitroLEK ; AzitroLEK 250; AzitroLEK 500 Azithromycin
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml
tabl. powl.: (250 mg) 6 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 6 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
PP

13,41 zł
19,07 zł
20,25 zł
25,09 zł
17,38 zł
13,98 zł
23,93 zł

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.

8,86 zł

Azitrox 500 Azithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.

Azopt Brinzolamide
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

16,53 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
PP
PP

17,93 zł
8,86 zł
17,50 zł
52,16 zł

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.
(Rp) 50% wd; 50% mukowis.

14,13 zł
14,92 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis
jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.
(Rp) PP
(Rp) PP

6,26 zł
22,29 zł
21,03 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,93 zł
18,47 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; 30% wd
R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
3,20 zł
24,15 zł
3,32 zł

(Rp) 30% dieta 1

27,84 zł

(Rp) 30% dieta 1

19,46 zł

(Rp) 30% dieta 1

23,38 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

4,43 zł
12,04 zł
8,30 zł
22,68 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli

26,00 zł
27,00 zł
33,00 zł
13,57 zł

®

Azycyna Azithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 6 szt. (2 blistry x 3)
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)
tabl. powl.: (500 mg) 6 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 12 szt.
®

Azycyna Azithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml
®

®

Bactrim ; Bactrim Forte Co-trimoxazole
syrop: (240 mg/5 ml) but. 100 ml
tabl.: (480 mg) 20 szt.
tabl. forte: (960 mg) 10 szt.

Bazetham Retard Tamsulosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.

BDS N Budesonide
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml

Bebilon Pepti 1 Syneo
proszek: puszka 400 g

Bebilon Pepti 2 Syneo
proszek: puszka 400 g

Bebilon pepti MCT
proszek: puszka 450 g

Beloflow Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.

Belosalic Betamethasone dipropionate, Salicylic acid
maść: tuba 30 g
maść: tuba 40 g
płyn na skórę: but. 50 ml
płyn na skórę: but. 100 ml

Bemfola Follitropin alfa
roztw. do wstrz.: (75 j.m./0,125 ml) wstrzyk. 0,125 ml
roztw. do wstrz.: (150 j.m./0,25 ml) wstrzyk. 0,25 ml
roztw. do wstrz.: (225 j.m./0,375 ml) wstrzyk. 0,375 ml
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wstrzyk. 0,5 ml

(Rpz) PP
(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników;
R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä

117,36 zł
25,60 zł
31,11 zł
36,24 zł

Benodil Budesonide
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) PP

3,20 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; 30% wd
R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
24,03 zł
3,20 zł

(Rp) R obrzęk naczynioruch. wrodz. (gardło, krtań, j. brzuszna);
R obrzęk naczynioruch. wrodz. - przedzabieg. zapob.

22,42 zł

Berinert 500; Berinert 1500 C1 esterase inhibitor
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.:
(500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (10 ml) + zestaw do podaw.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(1500 j.m.) fiol. proszku + fiol. rozp. (3 ml) + zestaw do podaw.
®

(Rp) R ä

3,20 zł

®

Berodual ; Berodual N Fenoterol hydrobromide, Ipratropium bromide
roztw. do nebulizacji: ((0,5 mg+0,25 mg)/ml) but. 20 ml
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((50 μg+21 μg)/dawkę) 200 dawek (10 ml)

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli;
R mukowis.; R dysk. rzęsek; R dyspl. oskrzel.-płucna
(Rp) S75+; Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli;
30% mukowis.; 30% dysk. rzęsek; 30% dyspl. oskrzel.-płucna

15,32 zł
16,81 zł

®

Berotec N 100 Fenoterol hydrobromide
aerozol inhalacyjny, roztw.: (100 μg/dawkę) poj. 200 dawek (10 ml) (Rp) S75+; Ciąża; R wd

12,12 zł

Bespres Valsartan
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (160 mg) 28 szt.
®

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,87 zł
12,85 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% jaskra
(Rp) S75+; 30% jaskra

24,57 zł
8,72 zł
17,26 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,17 zł
3,20 zł
4,80 zł
12,07 zł
6,40 zł
9,60 zł

®

Betoptic 0,5%; Betoptic S Betaxolol
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, zaw.: (2,5 mg/ml) but. 10 ml

Bicardef Bisoprolol fumarate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.

PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

Bimaroz Bimatoprost
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

8,96 zł
4,99 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,52 zł
10,74 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

8,29 zł
16,01 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

4,27 zł
8,96 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,50 zł
10,70 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

9,96 zł
14,91 zł
5,67 zł
8,92 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,87 zł
10,05 zł

Bimaroz Duo Bimatoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 3 ml

Bimican Bimatoprost
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml

Bimifree Bimatoprost
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml

Bimifree Combi Bimatoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 3 ml
®

Biodroxil Cefadroxil
kaps.: (500 mg) 12 szt.
tabl. powl.: (1 g) 12 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml

Biofibrat Fenofibrate
kaps. twarde: (200 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.
®

Biofuroksym Cefuroxime
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (250 mg) fiolka
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (500 mg) fiolka
proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz.: (750 mg) fiolka
proszek do sporz. roztw. do wstrz.: (1,5 g) fiolka

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

3,27 zł
4,69 zł
5,18 zł
8,92 zł

®

Bioprazol Omeprazole
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 14 szt.
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

6,93 zł
13,04 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

13,04 zł
20,16 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

11,12 zł
15,37 zł
21,35 zł
26,23 zł

®

Bioprazol Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.
®

Bioracef Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)
tabl. powl.: (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
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tabl. powl.: (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5)
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

24,34 zł
27,60 zł

Biosotal 40; Biosotal 80 Sotalol hydrochloride
tabl.: (40 mg) 60 szt.
tabl.: (80 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,16 zł
4,82 zł

Bioxetin Fluoxetine
tabl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.

10,34 zł

®

Bi-Profenid Ketoprofen
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.

(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

8,09 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

8,45 zł
8,00 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis
jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.

6,39 zł

Biprolast Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml
®

Biseptol Co-trimoxazole
zaw. doustna: (240 mg/5 ml) but. 100 ml
®

®

®

Biseptol 120; Biseptol 480; Biseptol 960 Co-trimoxazole
tabl.: (120 mg) 20 szt.
tabl.: (480 mg) 20 szt.
tabl.: (960 mg) 10 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. cyklofosfamid. - profilak.; 50% zakaż. Pneumocystis
jirovecii w niedob. odpor. - profilak.; 50% zakaż. po przeszcz. szpiku - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% ä
(Rp) 50% wd; 50% ä

7,87 zł
11,51 zł
11,57 zł

Bisoprolol Genoptim Bisoprolol fumarate
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (2,5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

3,20 zł
6,40 zł

Bisoprolol VP Bisoprolol fumarate
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
(Rp) S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

4,27 zł
3,20 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

6,88 zł
5,30 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,42 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,80 zł

Bisoratio 5; Bisoratio 10 Bisoprolol fumarate
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Bixebra Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Bonogren Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

Bonogren SR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

3,20 zł
4,80 zł
6,40 zł

Braltus Tiotropium
proszek do inh. w kaps. twardej: (10 μg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator (Rp) S75+; 30% wd
R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.

30,77 zł
3,20 zł

Briglau Free Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra

9,01 zł

Briglau PPH Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml

Brintellix Vortioxetine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli
(Rp) 30% epiz. depres. duże, brak poprawy po SSRI lub SNRI - dorośli

20,77 zł
35,77 zł

Brinzolamide Genoptim Brinzolamide
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

7,65 zł

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub
nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej

3,20 zł

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub
nietoler. po min. 2 próbach t. dodanej

3,20 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

Briviact Brivaracetam
tabl. powl.: (10 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 56 szt.

Briviact Brivaracetam
roztw. doustny: (10 mg/ml) but. 300 ml
®

Bromergon Bromocriptine
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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®

Bromocorn Bromocriptine
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.

(Rp) R wd

3,20 zł

BTM SuperCheck 1
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,85 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

11,25 zł
23,95 zł
18,06 zł
30,76 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

23,92 zł
29,74 zł
22,03 zł
34,73 zł
9,55 zł
22,25 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

6,23 zł
8,44 zł
7,15 zł
14,77 zł
7,15 zł
14,77 zł
10,56 zł
25,80 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

9,55 zł
22,25 zł
9,55 zł
22,25 zł

Budelin Novolizer 200 Budesonide
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 200 dawek
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 200 dawek + inhalator Novolizer
®

Budesonide Easyhaler Budesonide
proszek do inh.: (100 μg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny
proszek do inh.: (400 μg/dawkę) 100 dawek + pojemnik ochronny

Budezonid LEK-AM Budesonide
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 μg/dawkę) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 μg/dawkę) 120 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 μg/dawkę) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 μg/dawkę) 120 szt.

Budiair Budesonide
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 μg/dawkę) 200 dawek
aerozol inhalacyjny, roztw.:
(200 μg/dawkę) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną)

Budixon Neb Budesonide
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 10 poj. 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 poj. 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 poj. 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. 2 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; 30% wd
R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
3,20 zł
24,48 zł
3,65 zł

Bufomix Easyhaler Budesonide, Formoterol fumarate
proszek do inh.: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) inhalator (60 dawek)

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

17,05 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

25,91 zł
11,84 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

10,64 zł
0,00 zł
10,64 zł
0,00 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd
(Rp) S75+; Ciąża; R wd

17,36 zł
24,78 zł

Bufomix EH Budesonide, Formoterol fumarate
proszek do inh.: (160μG/4.5μG inh) 120 dose
proszek do inh.: (320μG/9μG) 60 dose
®

Bunondol Buprenorphine
tabl. podjęzyk.: (0,2 mg) 60 szt. (blister)
tabl. podjęzyk.: (0,4 mg) 30 szt. (blister)

Buventol Easyhaler Salbutamol
proszek do inh.: (100 μg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 200 dawek + pojemnik ochronny

Cachexan Megestrol acetate
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 240 ml

(Rp) R nowotw. zł.

6,40 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

Calciumfolinat-Ebewe Calcium folinate
kaps. twarde: (15 mg) 20 szt.

Camlocor Candesartan cilexetil, Amlodipine
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.

(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.

5,90 zł
10,92 zł
10,92 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,60 zł
13,99 zł
17,02 zł

Candepres Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg) 28 szt.
tabl.: (32 mg) 28 szt.

Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

7,43 zł
12,87 zł
21,66 zł
21,66 zł

(Rp) S75+; 30% wd

8,74 zł

Candepres HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 30 szt.
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Candesartan + Hydrochlorothiazide Vitama Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,90 zł
10,92 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

9,77 zł
26,94 zł
9,77 zł
26,94 zł
18,55 zł
51,17 zł
18,55 zł
51,17 zł

Candezek Combi Candesartan cilexetil, Amlodipine
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (8 mg+5 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (8 mg+10 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (16 mg+5 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (16 mg+10 mg) 90 szt.

30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.

Candifluc Fluconazole
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml

(Rp) S75+; 50% wd

13,33 zł

Caramlo Candesartan cilexetil, Amlodipine
tabl.: (8 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+10 mg) 28 szt.

(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.
(Rp) 30% nadciś. pierw. kandesartan i amlodypina dorośli - lecz. zast.

5,16 zł
9,45 zł
9,45 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,76 zł
2,17 zł
4,16 zł

Cardilopin Amlodipine
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
®

Cardura XL Doxazosin
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (8 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

12,03 zł
9,69 zł
27,52 zł
22,83 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,19 zł
3,20 zł

CareSens N
test paskowy: 50 szt.

Carvedilol-ratiopharm 6,25; Carvedilol-ratiopharm 12,5; Carvedilol-ratiopharm 25 Carvedilol
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

5,80 zł
7,08 zł
8,14 zł

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

7,33 zł
6,27 zł
8,05 zł
8,65 zł

®

Carvetrend Carvedilol
tabl.: (3,125 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl.: (25 mg) 30 szt. (1 blister x 30)

Carzap Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 28 szt.
tabl.: (8 mg) 56 szt.
tabl.: (16 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg) 56 szt.
tabl.: (32 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,47 zł
13,53 zł
12,05 zł
25,19 zł
22,22 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.

14,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,98 zł
13,53 zł
13,07 zł
25,19 zł
22,79 zł
22,79 zł

Carzap Candesartan cilexetil
tabl.: (32 mg) 30 szt.

Carzap HCT Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

Cazacombi Cilazapril, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (5 mg+12,5 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd

19,61 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,81 zł
12,60 zł
19,57 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

13,71 zł
16,75 zł
25,40 zł
28,06 zł
28,33 zł
31,13 zł

Cazaprol Cilazapril
tabl. powl.: (1 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
®

Ceclor Cefaclor
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 75 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 75 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 75 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (375 mg/5 ml) but. 100 ml

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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®

Ceclor MR Cefaclor
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (375 mg) 10 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 14 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 10 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

22,22 zł
22,82 zł
31,23 zł
38,58 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

10,37 zł
13,89 zł
17,28 zł
25,19 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

8,44 zł
15,92 zł
21,79 zł

Cefox Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

Cefuroxime Genoptim Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
®

CellCept Mycophenolate mofetil
kaps.: (250 mg) 100 szt.

tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (1 g/5 ml) but. 110 g

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.;
R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.;
R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.;
R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny
z. nerczycowy; R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukł.;
R twardzina ukł.; R zapal. naczyń
67,27 zł
(Rpz) R ä
67,27 zł
(Rpz) R ä
127,58 zł

Cera-Chek 1 Code
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,15 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,94 zł
13,15 zł
16,49 zł
16,06 zł
25,12 zł
31,46 zł
11,30 zł
17,56 zł
17,56 zł
33,45 zł

Ceroxim Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

Certican Everolimus
tabl.: (0,25 mg) 60 szt.

(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku;
R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
(Rp) R ä
(Rp) R ä

tabl.: (0,5 mg) 60 szt.
tabl.: (0,75 mg) 60 szt.

3,20 zł
3,20 zł
9,89 zł

®

Cervarix Human Papillomavirus vaccine
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła

(Rp) 50% wd

138,18 zł

®

Cetirizine Genoptim Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

3,78 zł

Cetrotide 0,25 Cetrorelix
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (0,25 mg) 7 zestawów

(Rp) 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników
(Rp) PP

51,52 zł

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

13,61 zł
34,05 zł
63,94 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

10,10 zł
15,45 zł
20,34 zł
25,49 zł
4,00 zł

Ceurolex SR Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

Cezarius Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

Cezera Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 20 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

7,84 zł
9,64 zł
11,49 zł
19,61 zł

®

Chlorprothixen Zentiva Chlorprothixene
tabl. powl.: (15 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 50 szt.

(Rp) 30% wd
R psych.
(Rp) 30% wd
R psych.

6,17 zł
7,50 zł
6,24 zł
3,20 zł
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Cilan Cilazapril
tabl. powl.: (0,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

5,32 zł
9,21 zł
14,23 zł
22,24 zł

®

Ciphin 500 Ciprofloxacin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.

(Rp) 50% wd

6,42 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,93 zł
6,75 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,93 zł
6,82 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,71 zł
6,75 zł

(Rp) 30% wd

16,18 zł

Ciprinol Ciprofloxacin hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
®

Cipronex Ciprofloxacin hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
®

Cipropol Ciprofloxacin hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.

Citrolyt Citric acid, Potassium citrate, Sodium citrate
granulat do sporz. roztw. doustnego: 220 g

Clarzole Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

5,00 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

6,41 zł
6,41 zł

Clazicon Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
®

®

Clexane ; Clexane forte Enoxaparin sodium
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml (2000 j.m./0,2 ml)) 10 amp.-strzyk.

roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml (4000 j.m./0,4 ml)) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml (6000 j.m./0,6 ml)) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml (8000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml (10 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (300 mg/3 ml (30 000 j.m./3 ml)) fiolka 3 ml
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml (12 000 j.m./0,8 ml)) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (150 mg/ml (15 000 j.m./ml)) 10 amp.-strzyk.

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed hospit.
do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

21,07 zł
35,49 zł
38,68 zł
42,88 zł
99,98 zł
89,77 zł
88,85 zł

®

Climara 50 Estradiol
system transdermalny: (50 μg/24 h) 4 szt.

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

7,38 zł

Clindamycin-MIP 300; Clindamycin-MIP 600 Clindamycin
tabl. powl.: (300 mg) 16 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 12 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 16 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

9,92 zł
15,63 zł
18,80 zł
36,54 zł

(Rp) 50% wd

14,39 zł

(Rp) 30% wd

11,82 zł

Clindanea Clindamycin
tabl. powl.: (600 mg) 12 szt.

Cliovelle Estradiol, Norethisterone acetate
tabl.: (1 mg+0,5 mg) 28 szt.

Clonazepamum TZF Clonazepam
tabl.: (0,5 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R epilep.
(Rp) S75+; R epilep.

5,16 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd

2,33 zł

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

7,68 zł

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

7,79 zł

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni
(Rp) PP

6,23 zł
19,00 zł

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

6,76 zł

(Rp) b. psych.

9,33 zł

Clopamid VP Clopamide
tabl.: (20 mg) 20 szt.

Clopidix Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

Clopidogrel Apotex Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

Clopidogrel Bluefish Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (75 mg) 84 szt.

Clopidogrel Krka Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.
®

Clopixol Zuclopenthixol
tabl. powl.: (10 mg) 100 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) b. psych.

0,00 zł

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

3,23 zł
0,00 zł

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

1,54 zł
4,73 zł
6,59 zł

(Rp) 50% wd

6,22 zł

®

Clopixol Depot Zuclopenthixol decanoate
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) amp. 1 ml
roztw. do wstrz.: (200 mg/ml) 10 amp. 1 ml

Clopizam Clozapine
tabl.: (25 mg) 50 szt.
tabl.: (100 mg) 50 szt.
tabl.: (100 mg) 100 szt.

Clotrimazolum GSK Clotrimazole
tabl. dopochwowe: (100 mg) 6 szt.

Co-amoxiclav Bluefish Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

12,92 zł

(Rp) 30% psych.

13,02 zł

(Rp) 30% psych.

6,27 zł

®

Coaxil Tianeptine sodium
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.

Coaxil Tianeptine sodium
tabl. drażowane: (12,5 mg) 30 szt.

Co-Bespres Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
PP
S75+; 30% wd

7,03 zł
14,27 zł

(Rp) S75+; 30% wd

11,35 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

7,60 zł
9,78 zł
14,32 zł
13,96 zł
14,32 zł
17,69 zł
21,09 zł
21,09 zł

14,20 zł

®

Co-Diovan Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 14 szt.

Co-Dipper Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (320 mg+25 mg) 28 szt.
®

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

®

Cogiton 5; Cogiton 10 Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 84 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

12,56 zł
17,50 zł
21,58 zł
31,56 zł

Colistin TZF Colistimethate sodium
liof. do sporz. roztw. do wstrz., inf. i inhalacji: (1 000 000 j.m.) 20 fiolek

(Rp) R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc
(ch. inne niż mukowis.) - profilak.; R zakaż. dol. dróg oddech. po przeszcz. płuc
(ch. inne niż mukowis.) - wspom. z antybiotyk. i.v.

3,20 zł

Combigan Brimonidine tartrate, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((2 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

15,82 zł

Comboterol Salmeterol, Fluticasone propionate
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+125 μg)/dawkę) poj. 120 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+250 μg)/dawkę) poj. 120 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

8,40 zł
11,71 zł

®

Concerta Methylphenidate hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (18 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (36 mg) 30 szt.

(Rpw) R ADHD
(Rpw) R ADHD

8,66 zł
3,84 zł

Contix Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 84 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 112 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 84 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 112 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

2,94 zł
14,45 zł
19,00 zł
11,87 zł
5,72 zł
20,60 zł
33,00 zł
22,51 zł

Contour Plus
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,37 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

12,73 zł
4,56 zł

Contour TS
test paskowy: 50 szt.

Contracid Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) PP

6,43 zł

(Rp) PP

5,08 zł

Contrahist Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 7 szt.

28

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 84 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml
®

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

10,55 zł
9,46 zł
13,01 zł
10,66 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,28 zł
6,55 zł
48,20 zł
5,44 zł
10,41 zł
80,33 zł

®

Controloc 20; Controloc 40 Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 100 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 100 szt.

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP

Convival Chrono Valproate sodium
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. polietylenowym) (Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 50 szt. (w poj. szklanym)
(Rp) PP
®

®

®

3,20 zł
0,00 zł

®

Convulex ; Convulex 150; Convulex 300; Convulex 500 Valproic acid
syrop: (50 mg/ml) but. 100 ml
kaps.: (150 mg) 100 szt.
kaps.: (300 mg) 100 szt.
kaps.: (500 mg) 100 szt.

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.

9,10 zł
8,28 zł
5,08 zł
4,29 zł
1,09 zł
3,56 zł
0,00 zł

Co-Prenessa Perindopril erbumine, Indapamide
tabl.: (2 mg+0,625 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (1 blister x 30 szt.)
tabl.: (4 mg+1,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10 szt.)
tabl.: (8 mg+2,5 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

18,35 zł
14,45 zł
14,45 zł
21,80 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

18,13 zł
18,13 zł
27,24 zł
27,24 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

4,49 zł
3,20 zł
8,49 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

3,70 zł
3,20 zł
3,20 zł
6,40 zł

®

Co-Prestarium Perindopril arginine, Amlodipine
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.

Corectin 5; Corectin 10 Bisoprolol fumarate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.

Coronal 5; Coronal 10 Bisoprolol fumarate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.

Coroswera Rosuvastatin, Ezetimibe
tabl. powl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg+10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
(Rp) S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
(Rp) PP

14,25 zł
14,25 zł
49,35 zł

Cortiment MMX Budesonide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (9 mg) 30 szt.

(Rp) 30% mikr. zapal. jelita gr. ind. rem.
121,43 zł
R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dorośli;
R ch. L.-Crohna ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci; R postać jelit. przeszcz.
p/gospod.; R wrzodz. zapal. jelita gr. ind. rem. niewystarcz. lecz. 5-ASA - dzieci
3,20 zł

Cortineff Fludrocortisone acetate
tabl.: (100 μg) 20 szt. (blistry)
tabl.: (100 μg) 20 szt. (fiolka)

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

7,33 zł
6,27 zł
7,76 zł
8,37 zł

Coryol Carvedilol
tabl.: (3,125 mg) 30 szt.
tabl.: (6,25 mg) 30 szt.
tabl.: (12,5 mg) 30 szt.
tabl.: (25 mg) 30 szt.
®

Cosopt Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

12,01 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,35 zł
11,77 zł
19,25 zł
13,42 zł
21,66 zł
35,61 zł

Co-Valsacor Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 98 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 98 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 98 szt.
tabl. powl.: (320 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (320 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
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13,42 zł
21,66 zł
35,61 zł
24,93 zł
24,93 zł

®

Cozaar Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,64 zł
14,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.

10,48 zł
8,14 zł
8,37 zł
8,14 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

9,56 zł
2,48 zł
4,80 zł
8,96 zł

(Rp) R ch. Wilsona

3,20 zł

(Rp) S75+; 30% jaskra

3,11 zł

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

8,20 zł
8,20 zł

(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim.
inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS;
R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po
przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä

3,30 zł
3,20 zł
3,54 zł

(Rp) 30% wd

2,87 zł

(Rp) 30% wd

5,36 zł

Crohnax Mesalazine
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 14 szt.
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 15 szt.
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 28 szt.
czopki doodbytnicze: (1000 mg) 30 szt.

Crosuvo Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
®

Cuprenil Penicillamine
tabl. powl.: (250 mg) 30 szt.
®

Cusimolol 0,5% Timolol
krople do oczu: (5 mg/ml) but. 5 ml
®

Cutivate Fluticasone propionate
maść: (0,05 mg/g) tuba 15 g
krem: (0,5 mg/g) tuba 15 g

Cyclaid Ciclosporin
kaps. miękkie: (25 mg) 50 szt.

kaps. miękkie: (50 mg) 50 szt.
kaps. miękkie: (100 mg) 50 szt.
®

Cyclo-Progynova Estradiol valerate, Norgestrel
tabl. powl.: 21 szt.

Cyprodiol Cyproterone acetate, Ethinylestradiol
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.

D+
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,81 zł
3,20 zł

Dailiport Tacrolimus
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,5 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (1 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub
oporn. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek
lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

®

Daivobet Calcipotriol, Betamethasone dipropionate
maść: tuba 15 g
maść: tuba 30 g

(Rp) PP
(Rp) 30% wd

92,40 zł
20,05 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

59,14 zł
26,10 zł
46,61 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,26 zł
6,41 zł
10,33 zł
57,43 zł

®

Daivobet Calcipotriol, Betamethasone dipropionate
żel: but. 15 g
żel: but. 30 g
żel: but. 60 g
®

Dalacin C Clindamycin
kaps.: (75 mg) 16 szt.
kaps.: (150 mg) 16 szt.
kaps.: (300 mg) 16 szt.
granulat do sporz. syropu: (75 mg/5 ml) but. 80 ml
®

50% wd
50% wd
50% wd
PP

®

Dalfaz SR 5; Dalfaz Uno Alfuzosin hydrochloride
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,01 zł
15,29 zł

Danazol Polfarmex Danazol
tabl.: (200 mg) 100 szt. (fiolka)

(Rp) R wd; R małopłytk. autoim. opor. na lecz.; R MDS

3,56 zł

(Rp) S75+; R wd

5,94 zł

Daneb Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

30

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Dasselta Desloratadine
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

(Rp) PP
(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

10,25 zł
6,15 zł
14,96 zł

(Rp) b. psych.
30% ch. Huntingtona

0,00 zł
10,69 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

12,24 zł
35,99 zł

®

Decaldol Haloperidol
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml

Defur Tolterodine tartrate
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 90 szt.
®

PP
PP
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

®

Delmuno 2,5; Delmuno 5 Ramipril, Felodipine
tabl. powl.: (2,5 mg+2,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg+5 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

11,86 zł
14,52 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

12,13 zł
3,87 zł
10,51 zł
17,23 zł
6,46 zł

Delortan Desloratadine
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml

PP
30% wd
30% wd
PP
30% wd

Demezon Dexamethasone
tabl.: (1 mg) 40 szt.

(Rp) R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL);
R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) R wd; R ä

tabl.: (4 mg) 20 szt.

4,07 zł
5,69 zł

Denofix Febuxostat
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.

(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
(Rp) 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk.
do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.
30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.

21,06 zł

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy

11,38 zł

36,53 zł
30,80 zł

®

Depakine Valproate sodium
syrop: (288,2 mg/5 ml) but. 150 ml
®

®

Depakine Chrono 300; Depakine Chrono 500 Valproate sodium, Valproic acid
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
®

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.

®

®

6,05 zł
2,85 zł
3,20 zł
0,00 zł
®

Depakine Chronosphere 100; Depakine Chronosphere 250; Depakine Chronosphere 500; Depakine Chronosphere 750;
Depakine® Chronosphere 1000 Valproate sodium, Valproic acid
granulat o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 30 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 saszetek

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.

5,34 zł
2,14 zł
8,17 zł
4,97 zł
7,68 zł
4,48 zł
8,75 zł
5,55 zł
9,89 zł
6,69 zł

(Rp) Ciąża; 50% wd

7,39 zł

®

Depo-Medrol Methylprednisolone acetate
zaw. do wstrz.: (40 mg/ml) fiolka 1 ml
®

Depo-Medrol z lidokainą Methylprednisolone acetate, Lidocaine hydrochloride
zaw. do wstrz.: ((40 mg+10 mg)/ml) fiolka 1 ml

(Rp) Ciąża; 50% wd

7,67 zł

Depo-Provera™ Medroxyprogesterone acetate
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 3,3 ml
zaw. do wstrz.: (150 mg/ml) fiolka 6,7 ml

(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy
(Rp) PP

3,20 zł
25,81 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

12,18 zł
18,60 zł
18,60 zł
34,47 zł

Depratal Duloxetine
tabl. dojelitowe: (30 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (30 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (60 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (60 mg) 56 szt.

30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

®

Deprexolet Mianserin hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,30 zł
7,86 zł
10,01 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

14,51 zł

®

Deprexolet 60 mg Mianserin hydrochloride
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.
®

Dermovate Clobetasol propionate
maść: (0,5 mg/g) tuba 25 g
krem: (0,5 mg/g) tuba 25 g

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,14 zł
7,14 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 25 ml
roztw. na skórę: (0,5 mg/ml) 50 ml

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,02 zł
13,45 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
30% wd
PP
30% wd

14,29 zł
5,94 zł
20,31 zł
8,06 zł

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

3,44 zł
6,56 zł
9,45 zł

Deslodyna Desloratadine
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml

Desloratadine Aurovitas Desloratadine
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

Dexamethasone Krka Dexamethasone
tabl.: (4 mg) 20 szt.
tabl.: (8 mg) 20 szt.

(Rp) R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL);
R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) R wd; R ä

8,60 zł
11,38 zł

(Rp) R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL);
R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) R wd; R ä

28,44 zł
56,89 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

12,96 zł
0,00 zł
22,58 zł
3,13 zł

(Rp) S75+; R cukrz.

8,67 zł

(Rp) R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt
(Rp) R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt
(Rp) R t. wspom. (z klobazamem i walproinianem) ciężka mioklon. padaczk. niemowląt;
R zł. ognisk. migr. padaczk. niemowląt
(Rp) R ä

10,31 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R cukrz.

6,41 zł

Dexamethasone Krka Dexamethasone
tabl.: (20 mg) 20 szt.
tabl.: (40 mg) 20 szt.

DHC Continus Dihydrocodeine tartrate
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (90 mg) 60 szt.

Diabrezide Gliclazide
tabl.: (80 mg) 40 szt.

Diacomit Stiripentol
kaps. twarde: (250 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (500 mg) 60 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg) 60 sasz.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg) 60 sasz.

10,31 zł
3,20 zł

Diagen Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.

Diagnostic Gold Strip
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,77 zł
3,60 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,51 zł
3,34 zł

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

7,30 zł
20,18 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) PP

19,29 zł
21,00 zł

Diagomat Strip
test paskowy: 50 szt.
®

Diane -35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)
®

Diaprel MR Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
®

Diaril Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

4,64 zł
4,38 zł
5,85 zł
6,40 zł

DIAVUE ToGo
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,28 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R cukrz.

11,52 zł

®

Diazidan Gliclazide
tabl.: (80 mg) 60 szt.
®

Diclac Diclofenac sodium
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 5 amp. 3 ml
roztw. do wstrz.: (75 mg/3 ml) 10 amp. 3 ml

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,31 zł
8,01 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) 50% wd

9,35 zł

(Rp) 50% wd

2,88 zł

(Rp) R endometr.

7,54 zł

(Rp) R wd

4,76 zł

Dicloabak Diclofenac sodium
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 10 ml

DicloDuo Diclofenac sodium
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.

Dicloratio Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 3 amp. 2 ml

Diemono Dienogest
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
®

Difadol 0,1% Diclofenac sodium
krople do oczu, roztw.: (1 mg/ml) but. 5 ml

32

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Dilzem retard Diltiazem hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.

(Rp) R wd
(Rp) R wd
(Rp) R wd

4,84 zł
3,78 zł
3,52 zł

®

Diovan Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

16,11 zł
11,57 zł
21,92 zł

®

Diphereline SR 3,75 Triptorelin
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(3,75 mg) zestaw

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

127,94 zł

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

59,13 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

5,62 zł
10,02 zł
10,35 zł
18,14 zł
10,35 zł
18,14 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,53 zł
7,53 zł

®

Diphereline SR 11,25 Triptorelin
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(11,25 mg) zestaw

Dipperam Amlodipine, Valsartan
tabl. powl.: (5 mg+80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg+80 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg+160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg+160 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg) 56 szt.

Dipperam HCT Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.

Dipper-Mono Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (320 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,60 zł
8,14 zł
14,32 zł
15,30 zł
21,09 zł

®

Diprophos Betamethasone dipropionate, Betamethasone sodium phosphate
zaw. do wstrz.: ((6,43 mg+2,63 mg)/ml) 5 amp. 1 ml

(Rp) 50% wd

33,44 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

14,23 zł
18,40 zł
20,39 zł

Dironorm Lisinopril, Amlodipine
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.
®

Ditropan Oxybutynin hydrochloride
tabl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% stward. rozsiane

6,69 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

3,62 zł
5,98 zł

Diuresin SR Indapamide
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.

Divigel 0,1% Estradiol
żel: (0,5 mg/0,5 g) 28 saszetek 0,5 g
żel: (1 mg/g) 28 saszetek 1 g

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0
(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

23,28 zł
24,43 zł

Divina Estradiol valerate, Medroxyprogesterone acetate
tabl.: (2 mg+2 mg+10 mg) 21 szt.

(Rp) 30% wd

4,22 zł

Doltard Morphine sulphate
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.

4,71 zł
1,51 zł
6,70 zł
3,50 zł
6,43 zł
3,23 zł
10,16 zł
6,96 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

7,31 zł
13,42 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

7,59 zł
10,92 zł
12,22 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

6,45 zł
10,92 zł

Donecept Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Donectil; Donectil ODT Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 30 szt.

Donepex Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
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Donepezil Bluefish Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

4,30 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

7,88 zł
13,15 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

7,59 zł
10,58 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

7,59 zł
12,01 zł

Donepezil Polfarmex Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Doneprion Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Donesyn Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Doreta; Doreta SR Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.

(Rp)

tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.

(Rp)

tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg+650 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
30% wd
b. nowotw. zł.
30% wd
b. nowotw. zł.
PP
PP
PP
30% wd
b. nowotw. zł.
30% wd
b. nowotw. zł.
PP
PP
PP

10,86 zł
19,22 zł
24,41 zł
4,92 zł
0,57 zł
6,53 zł
0,00 zł
16,29 zł
28,84 zł
30,59 zł
8,56 zł
0,00 zł
12,41 zł
0,00 zł
18,35 zł
27,53 zł
30,59 zł

Dorzoma Mono Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

6,67 zł

Doxagen Doxazosin
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

10,44 zł
8,10 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

11,47 zł
9,13 zł
30,15 zł
23,12 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

10,66 zł
12,47 zł
11,85 zł
12,28 zł
11,12 zł
8,78 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

11,68 zł
13,49 zł
14,86 zł
15,29 zł
10,78 zł
8,44 zł
21,08 zł
12,80 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

2,38 zł
3,20 zł
4,51 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

2,35 zł
3,20 zł
4,43 zł
3,20 zł

Doxalong (Doxar XL) Doxazosin
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 90 szt.
®

Doxanorm Doxazosin
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

Doxar Doxazosin
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 120 szt.

Doxar Doxazosin
tabl.: (2 mg) 28 szt.
tabl.: (4 mg) 28 szt.

Doxazosin Aurovitas Doxazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
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Doxazosin Genoptim Doxazosin
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

4,53 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

4,41 zł
3,20 zł

Doxazosin XR Genoptim Doxazosin
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.

Doxonex Doxazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

10,77 zł
11,20 zł
13,94 zł
11,60 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

2,57 zł
3,20 zł
4,87 zł
3,20 zł

(Rp) 50% wd

4,12 zł

(Rp) 50% wd

6,11 zł

Doxorion Doxazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

Doxycyclinum Polfarmex Doxycycline
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.

Doxycyclinum TZF Doxycycline
kaps. twarde: (100 mg) 10 szt.

Dozox Doxazosin
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

10,67 zł
8,33 zł
27,08 zł
20,05 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% stward. rozsiane

24,63 zł
6,78 zł

®

Driptane Oxybutynin hydrochloride
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.

Dropzol Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

7,35 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Duexon Salmeterol, Fluticasone propionate
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+50 μg)/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+125 μg)/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+250 μg)/dawkę) 120 dawek

Duexon Pro Salmeterol, Fluticasone propionate
proszek do inh., podzielony: ((50 μg+100 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
proszek do inh., podzielony: ((50 μg+250 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
proszek do inh., podzielony: ((50 μg+500 μg)/dawkę) inhalator 60 dawek (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Dulofor Duloxetine
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.

(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

4,47 zł
8,46 zł

Duloxetine Mylan Duloxetine
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 98 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 98 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
PP
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
PP

4,97 zł
39,45 zł
8,73 zł
78,45 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

14,50 zł
4,58 zł
8,67 zł

(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

4,47 zł
8,46 zł

Duloxetine +pharma Duloxetine
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 10 szt.
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 30 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 30 szt.

Duloxetine Zentiva Duloxetine
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.

Dulsevia Duloxetine
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 56 szt.
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 56 szt.
kaps. dojelit., twarde: (90 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

5,36 zł
9,12 zł
9,12 zł
17,17 zł
13,12 zł

(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
(Rp) 30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

4,47 zł
8,45 zł

Dulxetenon Duloxetine
kaps. dojelit., twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (60 mg) 28 szt.

DuoResp Spiromax Budesonide, Formoterol fumarate
proszek do inh.: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) inhalator (120 dawek)
proszek do inh.: ((320 μg+9 μg)/dawkę) inhalator (60 dawek)

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

25,91 zł
11,84 zł

(Rp) S75+; R jaskra

23,18 zł

DuoTrav Travoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((40 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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®

Durogesic Fentanyl
system transdermalny: (2,1 mg w plastrze; 12 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (4,2 mg w plastrze; 25 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (8,4 mg w plstrze; 50 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (12,6 mg w plastrze; 75 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (16,8 mg w plastrze; 100 μg/h) 5 szt.

(Rpw) PP
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II

8,89 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Dutafin Dutasteride
kaps. miękkie: (0,5 mg) 30 szt.

(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok. umiark.-cięż. obj.

6,66 zł

Dutilox Duloxetine
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 56 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (60 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3
30% ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3

5,36 zł
9,12 zł
9,12 zł
17,17 zł

Dynid Desloratadine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

4,69 zł
7,28 zł
6,47 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,20 zł
3,20 zł

Easiphen o smaku owoców leśnych
płyn doustny: 4500 ml (18 poj. x 250 ml)

Ebetrexat Methotrexate
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,375 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,375 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 0,75 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,25 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,25 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp.-strzyk. 1,5 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 1,5 ml

S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL

3,20 zł
3,20 zł
3,41 zł
4,27 zł
5,12 zł

Ebivol Nebivolol
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

®

®

3,81 zł
6,40 zł

®

Efectin ER 37,5; Efectin ER 75; Efectin ER 150 Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 10 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

41,23 zł
9,69 zł
13,13 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,26 zł
3,66 zł
3,66 zł
7,11 zł

Eferox Levothyroxine sodium
tabl.: (50 μg) 50 szt.
tabl.: (50 μg) 100 szt.
tabl.: (100 μg) 50 szt.
tabl.: (100 μg) 100 szt.

S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy

Efevelon SR Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

3,22 zł
7,07 zł
12,98 zł

®

Effentora Fentanyl
tabl. podpoliczk.: (100 μg) 28 szt.
tabl. podpoliczk.: (200 μg) 28 szt.
tabl. podpoliczk.: (400 μg) 28 szt.
®

®

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
®

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

®

Effox 10; Effox 20; Effox long 50; Effox long 75 Isosorbide mononitrate
tabl.: (10 mg) 60 szt.
tabl.: (20 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
R wd
R wd

4,41 zł
6,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

3,28 zł
5,96 zł
3,28 zł
5,96 zł

Egiramlon Ramipril, Amlodipine
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.

Egistrozol Anastrozole
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt. (2 blistry x 14)

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

11,33 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,74 zł
4,50 zł
5,86 zł
5,97 zł

Egolanza Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
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®

Eligard 7,5 mg; Eligard 22,5 mg; Eligard 45 mg Leuprorelin acetate
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (7,5 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (22,5 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (45 mg) zestaw

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu
(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu
(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

99,97 zł
98,22 zł
116,09 zł

®

Eliquis Apixaban
tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (2,5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.; 30% ż. powikł. zakrz.-zat. po allop.
biodra do 38 dnia lub kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. - profilak. i lecz.
(Rp) PP

50,05 zł
120,53 zł

Elitasone Mometasone furoate
maść: (1 mg/g) tuba 15 g
maść: (1 mg/g) tuba 30 g
maść: (1 mg/g) tuba 50 g

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) S75+; 50% wd

12,30 zł
19,95 zł
8,29 zł

Elonva Corifollitropin alfa
roztw. do wstrz.: (100 μg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (150 μg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml

(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH
(Rpz) R hiperstymul. jajników antag. GnRH

3,20 zł
3,20 zł

Emanera Esomeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

4,42 zł
8,47 zł
8,47 zł
16,03 zł

Emend Aprepitant
kaps. twarde: (125 mg; 80 mg) 3 szt. (1 szt. 125 mg + 2 szt. 80 mg)

(Rp) R wymiot. po cisplat. dorośli - profilak.;
R wymiot. po doksorub. i cyklofosf. dorośli - profilak.

3,20 zł

®

Enarenal Enalapril maleate
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)
tabl.: (20 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R wd; R niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.;
R przewl. ch. nerek do 18 rż.; R renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,88 zł
5,29 zł
4,18 zł
7,91 zł
7,39 zł
12,80 zł

®

Encortolon Prednisolone
tabl.: (5 mg) 20 szt. (blistry)

(Rp) Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.;
R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.

7,14 zł

®

Encorton Prednisone
tabl.: (1 mg) 20 szt. (fiolka)
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)

tabl.: (5 mg) 20 szt.
tabl.: (5 mg) 100 szt.
tabl.: (10 mg) 20 szt.
tabl.: (20 mg) 20 szt.

(Rp) PP
(Rp) Ciąża; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.;
R miast.; R miopat. wrodz. do 18 rż.; R miopat. zapal.; R neuropat. zapal.
(bez z. Guillaina-Barrego); R obtur. ch. płuc inne niż w ChPL;
R stan po przeszcz. narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku; R z. miast.
b. nowotw. zł.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. nowotw. zł.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. nowotw. zł.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. nowotw. zł.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. nowotw. zł.

8,20 zł
7,02 zł
9,37 zł
6,17 zł
5,33 zł
0,00 zł
11,70 zł
8,50 zł
8,54 zł
4,27 zł

Endofemine Dienogest
tabl.: (2 mg) 28 szt.

(Rp) R endometr.

5,58 zł

(Rp) R endometr.
(Rp) R endometr.

6,15 zł
10,01 zł

Endovelle Dienogest
tabl.: (2 mg) 28 szt.
tabl.: (2 mg) 84 szt.

Endoxan Cyclophosphamide
tabl. drażowane: (50 mg) 50 szt.

(Rp) R wd; R amyloid.; R anemia hem. opor. na lecz. kortykoster.; R ch. autoim.;
R HLH; R małopłytk. opor. na lecz. kortykoster.; R POEMS; R sarkoidoza;
R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL (bez idiop. włók. płuc)
b. nowotw. zł.

3,20 zł
0,00 zł

®

Enstilar Calcipotriol, Betamethasone dipropionate
piana na skórę: pojemnik 60 g

(Rp) 30% łuszczyca zwyczajna dorośli - lecz. miejsc.

96,37 zł

®

Entocort Budesonide
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (3 mg) 100 szt.

(Rp) R ch. L.-Crohna; R postać jelit. przeszcz. p/gospod.

3,56 zł

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub
oporn. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek
lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä
(Rpz) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,25 zł
3,72 zł

Envarsus Tacrolimus
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,75 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 mg) 90 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Epitoram Topiramate
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a

5,01 zł
5,86 zł
6,64 zł
6,71 zł

Epitrigine Lamotrigine
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) Ciąża; R ä

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim.
inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS;
R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA;
R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek;
R z. Alporta z białkom. do 18 rż.
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä

3,30 zł
3,20 zł
3,61 zł
3,20 zł

Equoral Ciclosporin
kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.

kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) 50 ml

Erfin Terbinafine hydrochloride
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)
tabl.: (250 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

14,29 zł
26,11 zł

Ergotaminum Filofarm Ergotamine tartrate
tabl. drażowane: (1 mg) 20 szt.

(Rp) 50% wd

2,56 zł

Esetin Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 30 szt.
®

(Rp) S75+; 30% hiperchol.

16,20 zł

®

Estrofem ; Estrofem mite Estradiol
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0
(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

4,77 zł
8,02 zł

Etadron Exemestane
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy rak piersi
w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

19,51 zł

Etform Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 120 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

6,04 zł
7,22 zł
5,14 zł
6,25 zł
5,23 zł
6,73 zł

Ethambutol Teva Ethambutol
kaps.: (250 mg) 250 szt.

(Rp) b. gruźlica, w tym g. lekooporna i inne mykobakter.

0,00 zł

(Rp) R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

5,87 zł
5,65 zł
3,65 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

4,80 zł
4,18 zł
3,20 zł
3,20 zł

Etiagen Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.

Etiagen XR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

Etibax Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; 30% hiperchol.
(Rp) S75+; 30% hiperchol.

3,85 zł
11,26 zł

Etopro Topiramate
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a

5,24 zł
6,34 zł
8,00 zł
8,59 zł

Etruzil Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

7,95 zł

(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.

6,35 zł
6,60 zł

®

Euphyllin long Theophylline
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (200 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (300 mg) 30 szt.

Eusure
test paskowy: 50 szt.
®

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa
®

®

®

®

10,95 zł
3,20 zł
®

®

Euthyrox N 25; Euthyrox N 50; Euthyrox N 75; Euthyrox N 88; Euthyrox N 100; Euthyrox N 112; Euthyrox N 125;
Euthyrox® N 137; Euthyrox® N 150; Euthyrox® N 175; Euthyrox® N 200 Levothyroxine sodium
tabl.: (25 μg) 50 szt.
tabl.: (25 μg) 100 szt.

(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
(Rp) S75+; Ciąża; R nied. tarczycy

5,61 zł
7,64 zł
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tabl.: (50 μg) 50 szt.
tabl.: (50 μg) 100 szt.
tabl.: (75 μg) 50 szt.
tabl.: (75 μg) 100 szt.
tabl.: (88 μg) 50 szt.
tabl.: (100 μg) 50 szt.
tabl.: (100 μg) 100 szt.
tabl.: (112 μg) 50 szt.
tabl.: (125 μg) 50 szt.
tabl.: (125 μg) 100 szt.
tabl.: (137 μg) 50 szt.
tabl.: (150 μg) 50 szt.
tabl.: (150 μg) 100 szt.
tabl.: (175 μg) 50 szt.
tabl.: (200 μg) 50 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy

6,00 zł
8,03 zł
5,21 zł
7,65 zł
4,56 zł
4,32 zł
7,11 zł
4,29 zł
4,44 zł
8,89 zł
4,87 zł
5,33 zł
10,67 zł
6,22 zł
7,11 zł

Evercare
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,32 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,98 zł
3,20 zł

Everchek
test paskowy: 50 szt.

Evertas Rivastigmine
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h - 6,9 mg w plastrze) 30 szt. (Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h - 13,8 mg w plastrze) 30 szt. (Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera

59,52 zł
121,15 zł

®

Exacyl Tranexamic acid
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.
roztw. doustny: (1 g/10 ml) 5 amp. 10 ml

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) 50% wd

7,56 zł
7,11 zł

®

Examedin Fast
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,08 zł
3,20 zł

Exbol Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.
tabl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,73 zł
0,55 zł
4,75 zł
0,40 zł
6,49 zł
0,00 zł

®

Exelon Rivastigmine
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.
system transdermalny, plaster: (13,3 mg/24 h) 30 szt.

(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimera
(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimera
(Rpz) S75+; 30% ch. Alzheimera

96,39 zł
169,12 zł
233,18 zł

Explemed Aripiprazole
tabl.: (15 mg) 28 szt.
tabl.: (15 mg) 56 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

8,11 zł
5,97 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zespół Tourette’a

11,92 zł

(Rp) S75+; 30% hiperchol.
(Rp) PP

10,73 zł
30,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

15,23 zł
29,07 zł
15,23 zł
29,07 zł
15,23 zł
29,07 zł

Explemed Rapid Aripiprazole
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

Ezehron Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.

Ezehron Duo Rosuvastatin, Ezetimibe
tabl.: (5 mg+10 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg+10 mg) 56 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 56 szt.
tabl.: (20 mg+10 mg) 28 szt.
tabl.: (20 mg+10 mg) 56 szt.

S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.

Ezen Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.

(Rp) S75+; 30% hiperchol.
(Rp) PP

10,71 zł
33,00 zł

(Rp) S75+; 30% hiperchol.

3,85 zł

(Rp) S75+; 30% hiperchol.

4,13 zł

(Rp) S75+; 30% hiperchol.

17,05 zł

Ezetimibe Genoptim Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 28 szt.

Ezoleta Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Ezolip Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 30 szt.
®

Famogast Famotidine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R wd
R wd
R wd

5,73 zł
5,66 zł
9,48 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Fanipos Fluticasone propionate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) poj. (60 dawek)
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) poj. (120 dawek)
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 2 poj. x 120 dawek

(Rp) PP
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

20,65 zł
9,64 zł
17,73 zł

Faxigen XL 37,5 mg; Faxigen XL 75 mg; Faxigen XL 150 mg Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

3,15 zł
5,95 zł
11,24 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,69 zł
7,81 zł
14,34 zł

(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

11,96 zł

(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
(Rp) 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk.
do stos. allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.
30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.

21,04 zł

(Rp) 30% wd

13,18 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

8,27 zł
10,15 zł

®

Faxolet ER Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.
®

Febrofen Ketoprofen
kaps. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 20 szt. (2 blistry x 10)

Febuxostat Krka Febuxostat
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.

36,50 zł
30,77 zł

Femoston conti Estradiol, Dydrogesterone
tabl. powl.: (1 mg+5 mg) 28 szt.
®

Fenardin Fenofibrate
kaps. twarde: (160 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.

Fenta MX 25; Fenta MX 50; Fenta MX 75; Fenta MX 100 Fentanyl
system transdermalny: (5,78 mg w plastrze; 25 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (11,56 mg w plastrze; 50 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (17,34 mg w plastrze; 75 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (23,12 mg w plastrze; 100 μg/h) 5 szt.

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II

3,40 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,80 zł
3,20 zł
6,40 zł

Fentanyl Actavis Fentanyl
system transdermalny: (4,125 mg w plastrze; 25 μg/h) 10 szt.
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 50 μg/h) 10 szt.
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (12,375 mg w plastrze; 75 μg/h) 10 szt.
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (16,5 mg w plastrze; 100 μg/h) 10 szt.
®

Fevarin Fluvoxamine maleate
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

29,31 zł
29,31 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz. t.1
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz. t.1

19,67 zł
37,47 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

6,94 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,77 zł
24,14 zł

®

Fiasp Penfill Insulin aspart
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiolka 10 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml

FinaGen Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

Finamef Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

Finamlox Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,12 zł
4,28 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,41 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,77 zł
22,78 zł
28,30 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

6,32 zł
9,60 zł
12,80 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

3,20 zł
9,60 zł

Finaran Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.

Finaster Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt. (6 blistrów x 15)
tabl. powl.: (5 mg) 120 szt.

Finasterid Stada Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 120 szt.

Finasteridum Bluefish Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

Finlepsin; Finlepsin retard 200; Finlepsin retard 400 Carbamazepine
tabl.: (200 mg) 50 szt.

(Rp) Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj.
przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.

6,61 zł
3,41 zł
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tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.

tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 50 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. psych.
(Rp) Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj.
przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.
(Rp) Ciąża; R ä
b. psych.

6,61 zł
3,41 zł
6,61 zł
3,41 zł
7,83 zł
4,63 zł

Finospir Spironolactone
tabl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

tabl.: (25 mg) 100 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (50 mg) 100 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

5,24 zł
7,67 zł
5,10 zł
10,58 zł
6,98 zł

Finpros Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) PP

8,36 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

10,10 zł

®

Finxta Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

Firazyr Icatibant
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) amp.-strzyk. 3 ml

(Rp) R obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dorośli;
R obrzęk naczynioruch. wrodz. wywołany niedob. inh. esterazy C1 - dzieci od 2 rż.

3,20 zł

(Rp) R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.

3,20 zł

(Rp) R zaaw. hormonozal. rak grucz. krok.

9,48 zł

(Rp) 50% wd

9,64 zł

(Rp) 50% wd

25,69 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

10,90 zł
8,19 zł
22,95 zł
22,75 zł
40,70 zł
37,52 zł
50,38 zł
18,57 zł
23,51 zł
35,26 zł
50,38 zł

Firmagon Degarelix
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(80 mg) fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(120 mg) 2 fiol. proszku + 2 amp-strzyk. rozp.
®

Flixonase Fluticasone propionate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 120 dawek (but. 10 ml)
®

Flixonase Nasule Fluticasone propionate
krople do nosa, zaw.: (400 μg/dawkę - 1 mg/ml) 28 pojemników
®

®

Flixotide ; Flixotide Dysk Fluticasone propionate
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 poj. x 2 ml
aerozol inhalacyjny, zaw.: (50 μg/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 μg/dawkę) 60 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 μg/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 μg/dawkę) 60 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 μg/dawkę) 120 dawek
proszek do inh.: (50 μg/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: (100 μg/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: (250 μg/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: (500 μg/dawkę) 60 dawek

Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

®

Flonidan Loratadine
tabl.: (10 mg) 10 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 90 szt.
zaw. doustna: (1 mg/ml) but. 120 ml

(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

12,26 zł

(Rp) R psych.
(Rp) R psych.

10,28 zł
3,20 zł

(Rp) R psych.

3,20 zł

7,65 zł
12,58 zł
20,51 zł
5,25 zł

®

Fluanxol Flupentixol dihydrochloride
tabl. powl.: (0,5 mg) 50 szt. (pojemnik)
tabl. powl.: (3 mg) 50 szt. (pojemnik)
®

Fluanxol Depot Flupentixol decanoate
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) amp. 1 ml
®

Flucofast Fluconazole
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 3 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 12 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
PP
50% wd
PP

8,99 zł
17,30 zł
17,30 zł
62,85 zł
3,91 zł

(Rp) S75+; 50% wd

15,93 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) PP

6,75 zł
12,78 zł

25,65 zł
39,49 zł

Fluconazin Fluconazole
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml

Fluconazole Aurobindo Fluconazole
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,78 zł
42,80 zł
23,82 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
PP
PP

6,69 zł
12,66 zł
12,66 zł
42,77 zł

(Rp) S75+; 50% wd

15,60 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

7,55 zł
14,38 zł
14,48 zł
51,11 zł
3,28 zł
9,52 zł
26,34 zł
49,72 zł
15,60 zł

Fluconazole Genoptim Fluconazole
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.

Fluconazole Hasco Fluconazole
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml

Fluconazole Polfarmex Fluconazole
tabl.: (50 mg) 7 szt. (1 blister x 7)
tabl.: (50 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)
tabl.: (100 mg) 7 szt. (1 blister x 7)
tabl.: (100 mg) 28 szt.
tabl.: (150 mg) 1 szt.
tabl.: (150 mg) 3 szt.
tabl.: (200 mg) 7 szt.
tabl.: (200 mg) 14 szt.
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
S75+; 50% wd

Fluenz Tetra Influenza vaccine
aerozol do nosa, zaw.: aplikator 0,2 ml

(Rp) 50% grypa profilak. 24-60 mż.; 50% grypa profilak. 60 mż.-18 rż.

47,12 zł

(Rp) S75+; 50% wd

15,93 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

7,21 zł
14,81 zł
14,81 zł
48,35 zł
3,13 zł
16,53 zł
26,78 zł

®

Flumycon Fluconazole
syrop: (5 mg/ml) but. 150 ml

Flumycon (Flukonazol Actavis) Fluconazole
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (50 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 14 szt.

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
PP

Fluoksetyna Egis Fluoxetine
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (20 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% psych.

9,32 zł
6,83 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

5,13 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

10,14 zł

Fluoxetine Aurovitas Fluoxetine
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.

Fluoxetin Polpharma Fluoxetine
kaps.: (20 mg) 30 szt.

Flurhinal Fluticasone propionate
aerozol inhalacyjny, zaw.: (125 μg/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: (250 μg/dawkę) 120 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,91 zł
9,55 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Flutamid Egis Flutamide
tabl.: (250 mg) 100 szt.

Fluticomb Salmeterol, Fluticasone propionate
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+50 μg)/dawkę) inhalator 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+125 μg)/dawkę) inhalator 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((25 μg+250 μg)/dawkę) inhalator 120 dawek

Flutixon Fluticasone propionate
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (125 μg) 120 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (250 μg) 120 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

14,61 zł
19,24 zł
19,60 zł
32,62 zł

Flutixon Neb Fluticasone propionate
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (2 mg/2 ml) 10 amp. x 2 ml

(Rp) Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) PP

3,20 zł
78,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,78 zł
10,85 zł
2,53 zł
19,98 zł

Fluxazol Fluconazole
kaps. twarde: (50 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 1 szt.
kaps. twarde: (200 mg) 7 szt.

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

Fluxemed Fluoxetine
kaps. twarde: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.

5,16 zł

Fokusin Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,94 zł
21,14 zł
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Foradil Formoterol fumarate
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 180 szt.

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

5,97 zł
9,60 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

5,41 zł
6,40 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

5,64 zł
6,40 zł
9,60 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% z. policyst. jajników

4,05 zł
1,96 zł
4,80 zł
3,81 zł
4,27 zł
4,39 zł
4,03 zł
5,26 zł
3,91 zł
4,11 zł
5,07 zł
5,78 zł
4,01 zł
3,02 zł
4,75 zł
5,98 zł
5,69 zł
7,53 zł
6,40 zł
8,84 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

7,42 zł

(Rp) R mukowis.
(Rp) R mukowis.

3,20 zł
3,20 zł

Foramed Formoterol fumarate
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 120 szt.
®

Forastmin Formoterol fumarate
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 60 szt. (1 but.)
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 120 szt. (2 but. x 60 szt.)
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 180 szt. (3 but. x 60 szt.)
®

Formetic Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 120 szt.

Formoterol EH Formoterol fumarate
proszek do inh.: (12mcg) 120daw + poj.

Fortimel Max
płyn o smaku truskawkowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)
płyn o smaku waniliowym: 4 but. 300 ml (1200 ml)

Forxiga Dapagliflozin
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 2)
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt. (Cukrzyca typu 1)
tabl. powl.: (10 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rpz)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
PP
30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8% oraz
b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe

180,00 zł
180,00 zł
73,00 zł
146,00 zł
53,44 zł

Fostex Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate
aerozol inhalacyjny, roztw.:
((100 μg+6 μg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik)
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((200 μg+6 μg)/dawkę) 180 dawek (pojemnik) (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

29,32 zł
30,88 zł

Fostimon Urofollitropin
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) fiolka + amp.
(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (75 j.m./ml) 10 fiol. + 10 amp. (Rp) PP

3,20 zł
805,00 zł

®

Fragmin Dalteparin sodium
roztw. do wstrz.: (2500 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

roztw. do wstrz.: (5000 j.m. aXa/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (7500 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (10 000 j.m. aXa/0,4 ml) 5 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (12 500 j.m. aXa/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (15 000 j.m. aXa/0,6 ml) 5 amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (18 000 j.m. aXa/0,72 ml) 5 amp.-strzyk. 0,72 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

15,33 zł
26,92 zł
35,23 zł
17,41 zł
29,71 zł
35,23 zł
30,77 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)

19,10 zł

®

Fraxiparine Nadroparin calcium
roztw. do wstrz.: (2850 j.m. aXa/0,3 ml) 10 amp.-strzyk. 0,3 ml

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
roztw. do wstrz.: (3800 j.m. aXa/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (5700 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (7600 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
roztw. do wstrz.: (9500 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; Ciąża; R wd; R ä
S75+; Ciąża; R wd; R ä
S75+; Ciąża; R wd; R ä
S75+; Ciąża; R wd; R ä

43
23,72 zł
38,95 zł
38,33 zł
45,91 zł

®

Fraxodi Nadroparin calcium
roztw. do wstrz.: (11 400 j.m. aXa/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml

roztw. do wstrz.: (15 200 j.m. aXa/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
roztw. do wstrz.: (19 000 j.m. aXa/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml
®

®

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

44,17 zł
74,19 zł
66,96 zł

®

Fromilid ; Fromilid 250; Fromilid 500 Clarithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

9,18 zł
14,91 zł
12,50 zł
14,34 zł
24,08 zł

(Rp) S75+; 50% wd

2,73 zł

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

2,73 zł
5,19 zł

(Rp) S75+; 50% wd

5,20 zł

Furaginum Adamed Furazidin-Furagin
tabl.: (50 mg) 30 szt.

Furaginum Teva Furazidin-Furagin
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

Furazek Furazidin-Furagin
tabl.: (100 mg) 30 szt.

Furocef Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
50% wd
50% wd

17,04 zł
23,22 zł

Furosemidum Polpharma Furosemide
tabl.: (40 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.

3,20 zł

(Rp) S75+; R wd; R obj. przerz. w OUN - profilak. i wspom.

3,22 zł

(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.

4,56 zł

(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.

3,42 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

9,66 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,56 zł
5,34 zł

Furosemidum Polfarmex Furosemide
tabl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Gabagamma Gabapentin
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.

Gabapentin Aurovitas Gabapentin
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.

Gabapentin Teva Gabapentin
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (400 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (800 mg) 100 szt.

S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.

®

Gabitril Tiagabine
tabl. powl.: (5 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 50 szt.

(Rp) R epilep. oporna
(Rp) R epilep. oporna
(Rp) R epilep. oporna

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R jaskra

17,93 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

11,50 zł
17,61 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

4,56 zł
8,67 zł

Ganfort Bimatoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((0,3 mg+5 mg)/ml) but. 3 ml
®

Gasec -20 Gastrocaps Omeprazole
kaps.: (20 mg) 28 szt.
kaps.: (20 mg) 56 szt.

Gastrostad Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

G-BIO
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,98 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,64 zł
3,20 zł

GensuCare
test paskowy: 50 szt.

Gensulin M 30 (30/70); Gensulin M 40 (40/60); Gensulin M 50 (50/50) Insulin human, insulin biphasic injection
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,62 zł
7,05 zł
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zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.

8,00 zł
7,05 zł
8,00 zł
8,00 zł
10,63 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

8,00 zł
4,62 zł
10,63 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,62 zł
10,63 zł
8,00 zł

Gensulin N Insulin human, isophane
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

Gensulin R Insulin human, insulin neutral injection
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) fiolka 10 ml
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 10 wkładów 3 ml

Gentamicin WZF 0,3% Gentamicin
krople do oczu, roztw.: (3 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; 50% wd

4,31 zł

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

5,27 zł
9,59 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

3,62 zł
6,51 zł

Gentamycin Krka Gentamicin
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (40 mg/ml) 10 amp. 1 ml
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (80 mg/2 ml) 10 amp. 2 ml

Gerdin Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

Gisartan Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

17,72 zł
17,72 zł

(Rp) b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

19,64 zł

Glandex Exemestane
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
®

®

®

®

Glibetic 1 mg; Glibetic 2 mg; Glibetic 3 mg; Glibetic 4 mg Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

4,40 zł
5,58 zł
7,89 zł
8,43 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
PP
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

10,95 zł
16,17 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

7,39 zł
14,47 zł

(Rp) S75+; R cukrz.

3,98 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

6,85 zł
12,98 zł

Gliclada Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 120 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (90 mg) 30 szt.

9,81 zł
18,88 zł
16,12 zł

Gliclastad Gliclazide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 90 szt.

Glidiamid Glimepiride
tabl.: (2 mg) 30 szt.

Glikuron Gliclazide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.

GlimeHEXAL 1; GlimeHEXAL 2; GlimeHEXAL 3; GlimeHEXAL 4; GlimeHEXAL 6 Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (6 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

3,45 zł
3,58 zł
5,12 zł
6,40 zł
9,60 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

3,26 zł
4,80 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

3,20 zł
3,20 zł
4,80 zł
6,40 zł

(Rp) S75+; R cukrz.

10,54 zł

Glimepiride Aurovitas Glimepiride
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

Glimepiride Genoptim Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

Glipizide BP Glipizide
tabl.: (5 mg) 30 szt.

Glitoprel Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

3,60 zł
3,30 zł
4,80 zł
6,40 zł
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®

GlucaGen 1 mg HypoKit Glucagon hydrochloride
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(1 mg) fiolka + amp-strzyk. rozp.
®

(Rp) S75+; R cukrz.

3,20 zł

®

Glucobay 50; Glucobay 100 Acarbose
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (50 mg) 90 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 90 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% cukrz.
30% cukrz.
30% cukrz.
PP

4,03 zł
9,98 zł
5,47 zł
58,59 zł

Glucocard 01 Sensor
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,34 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,15 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,14 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

12,05 zł
3,88 zł

Glucocard Vital Test Strip
test paskowy: 50 szt.

GlucoDr. auto/GlucoDr. auto A
test paskowy: 50 szt.

Glucomaxx
test paskowy: 50 szt.
®

®

®

Glucophage 500; Glucophage 850; Glucophage 1000 Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
PP
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
PP

4,87 zł
20,55 zł
4,72 zł
4,13 zł
4,03 zł
18,27 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
PP
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

8,87 zł
14,46 zł
11,72 zł
19,85 zł
19,10 zł
25,38 zł

®

Glucophage XR Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.

Glucosense
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,36 zł
3,20 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,98 zł
3,20 zł

(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników;
R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH

23,49 zł

Glucosure HT
test paskowy: 50 szt.
®

Gonal-f Follitropin alfa
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(75 j.m.- 5,5 μg) fiolka + amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(75 j.m.- 5,5 μg) 10 fiolek + 10 amp.-strzyk. rozp.
roztw. do wstrz.:
(300 j.m./0,5 ml - 22 μg/0,5 ml) wstrzyk. półaut. + 8 igieł
roztw. do wstrz.:
(450 j.m./0,75 ml - 33 μg/0,75 ml) wstrzyk. półaut. + 12 igieł
roztw. do wstrz.:
(900 j.m./1,5 ml - 66 μg/1,5 ml) wstrzyk. półaut. + 20 igieł

(Rp) PP
(Rp) R ä

57,09 zł

(Rp) PP
(Rp) R ä

139,84 zł

Gonapeptyl Daily Triptorelin
roztw. do wstrz.: (0,1 mg/ml) 7 amp.-strzyk. 1 ml

(Rp) R desensybil. przysadki i zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników;
R obniżenie popędu

3,20 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

6,03 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
3,38 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

6,46 zł
7,82 zł

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

6,59 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

3,87 zł
6,22 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,43 zł
14,00 zł
20,33 zł

Goprazol Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
®

Granuflex pasta
pasta hydrokoloidowa: tuba 30 g

Granugel

®

żel: 15 g

Grepid Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.
®

®

Grofibrat ; Grofibrat 200 Fenofibrate
kaps.: (100 mg) 50 szt.
kaps.: (200 mg) 30 szt.

Grofibrat M Fenofibrate
kaps. twarde: (267 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (267 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (267 mg) 90 szt.
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Grofibrat S Fenofibrate
tabl. powl.: (160 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (215 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (215 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (215 mg) 90 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

5,85 zł
10,67 zł
15,56 zł
7,30 zł
14,00 zł
20,36 zł

®

Gyno-Femidazol Miconazole nitrate
tabl. dopochwowe: (100 mg) 15 szt.

(Rp) 50% wd

11,10 zł

Haloperidol WZF; Haloperidol WZF 0,2% Haloperidol
tabl.: (1 mg) 40 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml

(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona
b. psych.
(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona
b. psych.
(Rp) 30% wd; 30% ch. Huntingtona
b. psych.

2,83 zł
1,67 zł
4,33 zł
0,00 zł
2,66 zł
1,30 zł

(Rp) 30% wd
b. psych.
(Rp) PP

1,36 zł
0,00 zł
6,18 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,58 zł
11,29 zł
21,30 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,55 zł
12,64 zł
26,62 zł
15,35 zł

Haloperidol Unia Haloperidol
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (2 mg/ml) but. 100 ml
®

Hascovir Aciclovir
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (400 mg) 30 szt.
tabl.: (800 mg) 30 szt.
®

®

Helicid 20; Helicid Forte Omeprazole
kaps.: (20 mg) 14 szt.
kaps.: (20 mg) 28 szt.
kaps.: (20 mg) 90 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

Helides Esomeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

5,82 zł
9,97 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

4,52 zł
8,32 zł

Heligen Neo Omeprazole
kaps. dojelit., twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelit., twarde: (40 mg) 28 szt.
®

Heviran Aciclovir
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (800 mg) 30 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

9,47 zł
15,29 zł
24,70 zł

Hiconcil Amoxicillin
kaps.: (250 mg) 16 szt.
kaps.: (500 mg) 16 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) 100 ml

(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

3,86 zł
4,43 zł
3,20 zł

Hiconcil combi Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) butelka 14 g (Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

8,90 zł
14,39 zł
7,33 zł

Hitaxa Desloratadine
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 10 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2,5 mg) 30 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 10 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 30 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 150 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
30% wd
PP
30% wd
PP
30% wd

6,27 zł
5,27 zł
6,98 zł
9,77 zł
10,48 zł
10,56 zł

®

Humalog Insulin lispro
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml
®

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

41,22 zł

®

Humalog Mix 25; Humalog Mix 50 Insulin lispro, Insulin lispro protamine suspension
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

41,90 zł
41,90 zł

Humana SL
proszek: karton 650 g
proszek: karton 650 g

(Rp) 30% dieta 1
(Rp) 30% dieta 1

6,77 zł
6,88 zł

(Rp) 30% dieta 1

5,37 zł

Humana z MCT
proszek: karton 350 g
®

Humulin M3 (30/70) Insulin human, insulin biphasic injection
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

7,15 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

7,15 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

7,15 zł

®

Humulin N Insulin human, isophane
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
®

Humulin R Insulin human, insulin neutral injection
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
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Hydrocortisonum Aflofarm; Hydrocortisonum AFP Hydrocortisone acetate
krem: (5 mg/g) tuba 15 g
krem: (10 mg/g) tuba 15 g

OTC PP
(Rp) S75+; 50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

10,62 zł
4,02 zł

Hydrocortisonum-SF Hydrocortisone
tabl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp) Ciąża; 30% wd

5,47 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

22,62 zł

Hydroxycarbamid Teva Hydroxycarbamide
kaps.: (500 mg) 100 szt.

Hydroxyurea medac Hydroxycarbamide
kaps. twarde: (500 mg) 100 szt.

Hyplafin Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,89 zł

Hypoten Carvedilol
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (6,25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (12,5 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt. (10 blistrów x 10)

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30%ä

6,27 zł
18,97 zł
7,76 zł
22,65 zł
8,71 zł
23,95 zł

(Rp) S75+; 30% wd
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd
R przer. grucz. krok.

11,54 zł
12,67 zł
20,42 zł
18,44 zł
39,01 zł
34,63 zł

Hytrin Terazosin
tabl.: (2 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
®

®

Hyzaar ; Hyzaar Forte Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl. forte: (100 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd

7,64 zł
14,40 zł

Ibuprofen Hasco Ibuprofen
kaps. miękkie: (200 mg) 60 szt.

(Rp) R wd

5,55 zł

(Rp) R wd

5,55 zł

(Rp) R wd

5,55 zł

®

Ibuprofen-Pabi Ibuprofen
tabl. drażowane: (200 mg) 60 szt.

Ibuprofen Polfarmex Ibuprofen
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)
®

Ifapidin Ticlopidine hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

4,34 zł
10,86 zł

(Rp) PP
(Rp) R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL; R nefropat. IgA inna niż autoim. do 18 rż.;
R nieswoiste zapal. jelit inne niż autoim. do 18 rż.; R sarkoidoza; R stan po przeszcz.
kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R śródmiąż. zapal. płuc inne niż w ChPL
(bez idiop. włók. płuc); R zapal. naczyń inne niż autoim. do 18 rż.;
R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL
b. nowotw. zł.

36,79 zł

(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.

48,15 zł

®

Imuran Azathioprine
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 100 szt.

3,56 zł
0,00 zł

Incruse Ellipta Umeclidinium
proszek do inh.: (55 μg) inhalator (30 dawek)

Indapamide SR Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

2,03 zł

(Rp) S75+; 30% wd

2,12 zł

(Rp) S75+; 30% wd

3,32 zł

(Rp) S75+; 30% wd

3,27 zł

(Rp) S75+; 30% wd

2,98 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

2,21 zł
6,17 zł

®

Indapamide SR Genoptim Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.
®

Indapen Indapamide
tabl. powl.: (2,5 mg) 20 szt.
®

Indapen SR Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

Indapres Indapamide
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.
®

Indix SR Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 90 szt.
®

Indix Combi Perindopril tosylate, Indapamide
tabl. powl.: (2,5 mg+0,625 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

7,90 zł
13,89 zł
21,80 zł

(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst.
(mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.

63,84 zł

Infatrini
płyn: 24 but. x 125 ml
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Infatrini Peptisorb
płyn doustny: 800 ml (4 but. x 200 ml)

(Rp) 30% dieta 1

12,50 zł

Infatrini Powder
proszek: puszka 400 g

(Rp) R post. diet. w niedożyw. zw. z ch. podst.
(mukowis., ch. nowotw., wrodz. wady serca) - niemowlęta i dzieci do 6 rż.

3,20 zł

(Rp) Ciąża; 50% grypa profilak. - ciąża, 18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.

25,78 zł

®

Influvac Tetra Influenza vaccine
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

Instanyl Fentanyl
aerozol do nosa, roztw.:
(50 μg/dawkę) but. 1,8 ml (10 dawek) 0,9 mg fentanylu
aerozol do nosa, roztw.:
(100 μg/dawkę) but. 2,9 ml (20 dawek) 2,9 mg fentanylu
aerozol do nosa, roztw.:
(200 μg/dawkę) but. 5 ml (40 dawek) 10 mg fentanylu

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci

3,20 zł

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci

3,20 zł

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci

3,20 zł

®

Insulatard Penfill Insulin human, isophane
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml
®

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

14,82 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

14,58 zł

®

Insulin aspart Sanofi SoloStar Insulin aspart
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml
®

®

Insulin lispro Sanofi SoloStar Insulin lispro
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml
®

®

®

Insuman Basal; Insuman Basal SoloStar Insulin human, isophane
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml
®
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar x 3 ml
®

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

®

10,74 zł
5,26 zł

®

Insuman Comb 25; Insuman Comb 25 SoloStar Insulin human, insulin biphasic injection
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml
®
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar x 3 ml
®

®

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

10,74 zł
5,26 zł

®

Insuman Rapid; Insuman Rapid SoloStar Insulin human, insulin neutral injection
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkł. x 3 ml
®
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wstrzyk. SoloStar x 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

10,74 zł
5,26 zł

Intrasite Gel
żel: 15 g

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

6,08 zł
7,44 zł

Invokana Canagliflozin
tabl. powl.: (100 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 30 szt.

(Rp) PP
(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8% oraz
b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe
(Rp) PP

38,00 zł
56,27 zł
197,00 zł

IPP 20; IPP 40 Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP

6,77 zł
13,21 zł
12,64 zł
20,42 zł

Ipres long 1,5 Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

3,70 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,80 zł
10,75 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,20 zł
10,24 zł
19,58 zł

(Rp) 50% wd

20,30 zł

(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.

47,22 zł

(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.

7,98 zł
47,15 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

5,70 zł
3,54 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

7,10 zł
7,33 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min

3,30 zł

Irbesartan Aurovitas Irbesartan
tabl.: (150 mg) 28 szt.
tabl.: (300 mg) 28 szt.

Irprestan Irbesartan
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 28 szt.
®

Iruxol Mono Clostridiopeptidase A
maść: (1,2 j./g) tuba 20 g

ItraGen Itraconazole
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.

Itrax Itraconazole
kaps. twarde: (100 mg) 4 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 28 szt.

Ivab Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Ivabradine Anpharm Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Ivabradine Aurovitas Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
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Ivabradine Genoptim Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

3,31 zł
3,54 zł

(Rp) S75+; R wd

3,77 zł

Ivabradine Mylan Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Ivabradine Zentiva Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Ivares Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

Ivineb Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

Ivipril Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,21 zł
5,97 zł
11,95 zł

Ivohart Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 112 szt.

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,98 zł
3,20 zł
5,97 zł

iXell
test paskowy: 50 szt.

Jardiance Empagliflozin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,77 zł
3,60 zł

(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8% oraz
b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe
(Rp) PP

54,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

12,48 zł
23,93 zł
7,76 zł
10,88 zł
14,57 zł

®

Jovesto Desloratadine
tabl. powl.: (5 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 60 ml

Juvit D3 Colecalciferol

krople doustne, roztw.: (20000 j.m./ml) but. 10 ml

PP
PP
30% wd
30% wd
PP

(Rp) R wd; R osteop. posteryd. - profilak.; R przewl. ch. nerek

3,20 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R wd

3,20 zł

®

Kalipoz prolongatum Potassium chloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (391 mg K+) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (391 mg K+) 60 szt.

Kalium effervescens bezcukrowy Potassium citrate, Potassium hydrocarbonate
granulat musujący: (782 mg K+) 20 saszetek po 3 g

(Rp) S75+; 30% wd

17,36 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

10,78 zł
11,21 zł
12,03 zł
9,69 zł
12,03 zł
9,69 zł
19,42 zł
14,73 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,47 zł
12,05 zł

Kamiren; Kamiren XL Doxazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (4 mg) 60 szt.

Kandesar Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg) 28 szt.

Karbagen Oxcarbazepine
tabl. powl.: (150 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 50 szt.

(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

6,87 zł
13,99 zł
18,48 zł

Karbicombi Candesartan cilexetil, Hydrochlorothiazide
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (8 mg+12,5 mg) 84 szt.
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tabl.: (16 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (16 mg+12,5 mg) 84 szt.
tabl.: (32 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (32 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

15,45 zł
26,08 zł
34,42 zł
26,08 zł
26,08 zł

Karbis Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 28 szt.
tabl.: (8 mg) 56 szt.
tabl.: (16 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg) 56 szt.
tabl.: (32 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

8,17 zł
15,79 zł
15,45 zł
25,86 zł
25,86 zł

Kefrenex Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna
Ciąża; R epilep. oporna

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,78 zł
8,03 zł
7,27 zł
6,39 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

6,25 zł
6,41 zł
5,99 zł
4,80 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

6,90 zł
6,14 zł
5,02 zł

®

Keppra Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml

38,61 zł
72,49 zł
72,49 zł
139,59 zł
105,90 zł
207,08 zł
139,59 zł
274,48 zł
45,22 zł

Ketilept Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

Ketilept Retard Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

Ketipinor Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

13,23 zł
10,58 zł
6,63 zł
8,83 zł
8,29 zł
6,90 zł
7,84 zł
8,41 zł
4,80 zł

Keto-Diastix
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.

5,27 zł

®

Ketonal forte Ketoprofen
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

16,99 zł
10,04 zł

(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

14,57 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

12,00 zł
4,94 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
PP
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,87 zł
15,00 zł
36,00 zł
10,30 zł
12,94 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

8,94 zł
13,75 zł
18,60 zł
27,37 zł

®

Ketonal DUO Ketoprofen
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 30 szt.

Ketoprofen-SF Ketoprofen
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.
kaps. twarde: (100 mg) 20 szt.

Ketrel Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.

Klabax Clarithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Klabax Clarithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,68 zł
12,69 zł
17,58 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

8,80 zł
13,64 zł
16,25 zł
26,09 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

9,95 zł
15,33 zł
18,03 zł
27,51 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

11,03 zł
15,23 zł
28,40 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,53 zł
12,72 zł

(Rp) 50% wd

9,15 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

Klabax EC Clarithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml

Klacid Clarithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 60 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml

Klacid Clarithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

Klarmin Clarithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
®

Klimicin Clindamycin
kaps.: (300 mg) 16 szt.
®

Klimicin Clindamycin
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (300 mg/2 ml) 5 amp.
®

Kliogest Estradiol, Norethisterone acetate
tabl. powl.: (2 mg+1 mg) 28 szt.

(Rp) 30% wd

15,03 zł

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

6,67 zł
11,52 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,96 zł
11,56 zł
13,08 zł
15,88 zł

®

Klozapol Clozapine
tabl.: (25 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)
tabl.: (100 mg) 50 szt. (2 blistry x 25)

Konaten Atomoxetine
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.

R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.

®

Kornam Terazosin
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd
R przer. grucz. krok.

15,74 zł
16,72 zł
24,79 zł
22,45 zł

(Rp) PP
(Rp) b. mukowis.; b. resekcja trzustki

38,87 zł
12,42 zł

®

Kreon 25 000 Pancreatin
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.
kaps. dojelitowe: (25 000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.

Kvelux SR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,37 zł
5,24 zł
4,80 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,18 zł
8,31 zł
8,98 zł
6,72 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

6,05 zł
5,67 zł
5,01 zł
4,80 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

Kventiax Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

Kventiax SR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

Kwetaplex Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

5,87 zł
10,30 zł
11,63 zł
12,94 zł
15,23 zł

Kwetaplex XR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,37 zł
6,44 zł
6,14 zł

52

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

5,02 zł
6,40 zł

®

Lacipil Lacidipine
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,22 zł
10,44 zł
15,40 zł

Lacosamide Accord Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.
po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk.
z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,50 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.
po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk.
z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,28 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.
po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk.
z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

Lacosamide Glenmark Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.

Lacosamide Teva Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.

Lacydyna Lacidipine
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

9,81 zł
14,45 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

3,57 zł
6,49 zł
12,33 zł

Lafactin Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.
®

Lakea Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

7,30 zł

Lambrinex Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

3,52 zł
3,37 zł
4,70 zł
5,14 zł
5,82 zł
7,85 zł
9,52 zł
10,13 zł
14,56 zł

Lamegom Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

18,47 zł

Lametta Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

0,00 zł

(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) Ciąża; R ä
(Rp) Ciąża; R ä

3,46 zł
3,20 zł
3,20 zł

Lamilept Lamotrigine
tabl.: (25 mg) 30 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
®

®

Lamitrin ; Lamitrin S Lamotrigine
tabl.: (25 mg) 30 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (2 mg) 30 szt.
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (5 mg) 30 szt.
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (25 mg) 30 szt.
tabl. do rozgr. i żucia/do sporz. zaw.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) R ä
(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) Ciąża; R ä
(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) Ciąża; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) Ciąża; R ä

11,65 zł
15,90 zł
6,71 zł
7,72 zł

5,16 zł
3,20 zł

Lamotrix Lamotrigine
tabl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep. oporna; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.

6,57 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

®

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) Ciąża; R ä
(Rp) Ciąża; R ä
(Rp) Ciąża; R ä

tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 90 szt.
®

53
9,78 zł
7,80 zł
3,20 zł

®

Lantus ; Lantus SoloStar Insulin glargine
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkł. 3 ml
®

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) wstrzyk. SoloStar x 3 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 6 rż.; 30% cukrz. t.2 insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik.,
cukrz. t.1 dzieci 2-6 lat, cukrz. o znanej przycz.
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; 30% ä

88,89 zł
64,78 zł
88,89 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

®

Lanvis Tioguanine
tabl.: (40 mg) 25 szt.
®

®

Lanzul ; Lanzul S Lansoprazole
kaps.: (30 mg) 7 szt.
kaps.: (30 mg) 14 szt.
kaps.: (30 mg) 28 szt.
kaps.: (15 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

12,30 zł
6,38 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

5,12 zł
10,19 zł
10,27 zł
19,90 zł
15,13 zł
29,16 zł

Lapixen Lacidipine
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (6 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (6 mg) 56 szt.

Larus Atorvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

3,20 zł

Latacom Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

10,14 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł

(Rp) S75+; R jaskra

4,97 zł

(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł

(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł

(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł

Latadrop Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml

Latalux Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
®

Latanoprost Genoptim Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml

Latanoprost STADA Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml

Latanoprost + Timolol Genoptim Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
®

Laticort 0,1% Hydrocortisone butyrate
maść: (1 mg/g) tuba 15 g
krem: (1 mg/g) tuba 15 g
płyn na skórę: (1 mg/g) but. 20 ml

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) S75+; 50% wd; 50% skórne powikł. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

16,09 zł
15,95 zł
3,40 zł

Latuda Lurasidone
tabl. powl.: (18,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (37 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (74 mg) 28 szt.

(Rp) b. schizofrenia nieskutecz. lub przeciwwsk. do stos.
poz. l. przeciwspychot. II gen. - dorośli
(Rp) b. ä
(Rp) b. ä

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

7,24 zł

(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw.
po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.
(Rpz) S75+; R ä

3,20 zł
3,20 zł

(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw.
po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.
(Rpz) S75+; R ä
(Rpz) S75+; R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw.
po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.

3,20 zł

(Rpz) S75+; R RZS; R młodz. idiop. zapal. staw. - p. wielostaw.
po niepow. terapii lub nietoler. metotrek.
(Rpz) S75+; R ä

3,20 zł
3,20 zł

Lecetax Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

Leflunomid Bluefish Leflunomide
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Leflunomide medac Leflunomide
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Leflunomide Sandoz Leflunomide
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Leflunomide Zentiva Leflunomide
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
®

Lekoklar Clarithromycin
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 100 ml

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,65 zł
23,88 zł
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ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
®

®

Lekoklar mite; Lekoklar forte Clarithromycin
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

7,15 zł
12,38 zł

®

Lerivon Mianserin hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,90 zł
9,68 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

7,77 zł

Letizen Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 7 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.
®

®

®

®

4,00 zł

®

Letrox 50; Letrox 75 mikrogramów; Letrox 100; Letrox 125 mikrogramów; Letrox 150 Levothyroxine sodium
tabl.: (50 μg) 50 szt.
tabl.: (75 μg) 50 szt.
tabl.: (100 μg) 50 szt.
tabl.: (125 μg) 50 szt.
tabl.: (150 μg) 50 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy
S75+; Ciąża; R nied. tarczycy

6,00 zł
4,46 zł
4,04 zł
4,44 zł
5,38 zł

Letrozole Bluefish Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy rak piersi w I rzucie
- zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

0,00 zł

(Rp) b. nowotw. zł.; b. amyloid.

0,00 zł

®

Leukeran Chlorambucil
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.

Leuprostin Leuprorelin acetate
implant podskórny: (3,6 mg) 1 szt.
implant podskórny: (5 mg) 1 szt.

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu
(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

31,82 zł
14,79 zł

(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.

8,04 zł
10,67 zł

(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik.,
cukrz. o znanej przycz.

104,20 zł

Levebon Levetiracetam
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
®

Levemir Insulin detemir
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml

Levetiracetam Accord Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml + strzyk. 1 ml
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

4,60 zł
4,46 zł
4,49 zł
3,56 zł
3,87 zł
5,33 zł
3,56 zł
7,11 zł
4,82 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

4,52 zł
4,30 zł
3,61 zł
3,56 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

7,68 zł
10,61 zł
10,61 zł
15,81 zł
13,08 zł
21,46 zł
15,81 zł
26,95 zł
3,20 zł

Levetiracetam Aurovitas Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml + strzyk. 10 ml

Levetiracetam NeuroPharma Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml

Levomine; Levomine mini Ethinylestradiol, Levonorgestrel
tabl. powl.: (0,03 mg+0,15 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (0,03 mg+0,15 mg) 63 szt.
tabl. powl.: (0,02 mg+0,1 mg) 21 szt.

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd
(Rp) PP

2,93 zł
6,40 zł
20,00 zł

Librexa Leuprorelin acetate
implant podskórny: (11,25 mg) 1 amp.-strzyk.
®

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

9,60 zł

®

Lipancrea 8000; Lipancrea 16 000 Pancreatin
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 20 szt.
kaps.: (8000 j. Ph. Eur. lipazy) 50 szt.
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 30 szt.
kaps.: (16 000 j. Ph. Eur. lipazy) 60 szt.

OTC
OTC
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
b. mukowis.; b. resekcja trzustki
30% zewnątrzwydz. niewydol. trzustki (spow. przewl. zapal. trzustki,
resekcją żołądka, zwężeniem d. żółciow. na skutek nowotw.)

20,53 zł
36,33 zł
38,57 zł
0,00 zł
10,45 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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®

Lipanor Ciprofibrate
kaps.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

®

®

®

®

12,80 zł
®

Lipanthyl 200 M; Lipanthyl 267 M; Lipanthyl Supra 160; Lipanthyl Supra 215 mg; Lipanthyl NT 145 Fenofibrate
kaps. M: (200 mg) 30 szt.
kaps. M: (267 mg) 30 szt.
tabl. powl. Supra: (160 mg) 30 szt.
tabl. powl. Supra: (215 mg) 30 szt.
tabl. powl. NT: (145 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
PP

11,12 zł
14,34 zł
11,12 zł
14,34 zł
44,26 zł

(Rp) S75+; 30% hiperchol.

16,60 zł

Lipegis Ezetimibe
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Liprolog; Liprolog Junior KwikPen; Liprolog KwikPen Insulin lispro
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiol. 10 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml
roztw. do wstrz. JuniorKwikPen: (100 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml
roztw. do wstrz. KwikPen: (200 j./ml) 5 wstrzyk. x 3 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R cukrz.
PP
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.

9,87 zł
11,40 zł
9,23 zł
11,40 zł

Liprox Lovastatin
tabl.: (20 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

11,87 zł

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

5,16 zł
9,01 zł
12,35 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

4,79 zł
7,65 zł
14,43 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,08 zł
10,48 zł
16,13 zł

(Rp) S75+; R wd

8,85 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

7,80 zł
10,72 zł
16,22 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

12,98 zł
18,06 zł
17,02 zł

Lirra Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 84 szt.

LisiHEXAL 5; LisiHEXAL 10; LisiHEXAL 20 Lisinopril
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg) 30 szt.

Lisinoratio 5; Lisinoratio 10; Lisinoratio 20 Lisinopril
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg) 30 szt.

Lisinoratio 20 Lisinopril
tabl.: (20 mg) 28 szt.
®

Lisiprol Lisinopril
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (20 mg) 28 szt.

Lisiprol HCT Lisinopril, Hydrochlorothiazide
tabl.: (10 mg+12,5 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg+12,5 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg+25 mg) 28 szt.

Lithium carbonicum GSK Lithium carbonate
tabl.: (250 mg) 60 szt.

(Rp) b. psych.

0,00 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; 50% wd

7,95 zł
3,78 zł

Loperamid WZF Loperamide hydrochloride
tabl.: (2 mg) 15 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.

Lophlex o smaku neutralnym; Lophlex o smaku owoców leśnych; Lophlex o smaku pomarańczowym
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)
proszek do sporz. zaw. doustnej: 834 g (30 saszetek x 27,8 g)

(Rp) R fenyloketonuria
(Rp) R fenyloketonuria
(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Loratadyna Galena Loratadine
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

tabl.: (10 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 90 szt.

7,19 zł
12,57 zł
17,68 zł

Loratan pro; Loratan Loratadine
kaps. miękkie pro: (10 mg) 10 szt.
kaps. miękkie: (10 mg) 30 szt.
syrop: (5 mg/5 ml) but. 125 ml

OTC PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >2 rż.; 30% atop. zapal. skóry >2 rż.;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >2 rż.
(Rp) 30% wd; 30% ä

13,36 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek inna
niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

15,29 zł

7,86 zł
4,68 zł

®

Lorista Losartan potassium
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 84 szt. (6 blistrów x 14 szt.)
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
®

®

6,98 zł
13,07 zł
13,90 zł
13,07 zł

®

Lorista H; Lorista HL; Lorista HD Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

6,98 zł

56

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl. H: (50 mg+12,5 mg) 84 szt.
tabl. powl. HL: (100 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl. HD: (100 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

13,07 zł
18,83 zł
13,07 zł
13,07 zł

®

Losacor Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

8,10 zł

(Rp) S75+; 30% wd

7,60 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

3,06 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

2,46 zł

Losacor HCT Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 28 szt.

Losagen Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.

Losartan Genoptim Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.

Losartan HCT Bluefish Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (100 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

4,44 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

7,30 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

7,03 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,27 zł
5,33 zł

Losartan Krka Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
®

Losartic Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.

Losmina Enoxaparin sodium
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk.

roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,5 ml) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk.
®

Lotensin Benazepril hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R renoprotek. do 18 rż.

15,54 zł
19,08 zł
26,54 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

12,10 zł

Lovasterol Lovastatin
tabl.: (20 mg) 28 szt.
®

Lozap 50 Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

8,34 zł

(Rp) S75+; 30% wd

8,34 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R jaskra

4,89 zł

(Rp) S75+; R epilep.

3,20 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R epilep.

5,27 zł
3,26 zł

®

Lozap HCT Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.

Lumigan Bimatoprost
krople do oczu, roztw.: (0,1 mg/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml

Luminalum Phenobarbital
tabl.: (100 mg) 10 szt.

Luminalum Unia Phenobarbital
tabl.: (15 mg) 10 szt.
tabl.: (100 mg) 10 szt.
®

Luteina 50 Progesterone
tabl. podjęzyk.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R wd

10,12 zł

®

Luteina 50 Progesterone
tabl. dopochwowe: (50 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.

5,85 zł

(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.
(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.

6,09 zł
7,13 zł

(Rp) Ciąża; R wd; R ciąża zagroż. porodem przedwcz.

7,11 zł

(Rp) S75+; R jaskra

9,01 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,67 zł
3,23 zł
3,20 zł
3,60 zł

®

Luteina 100 Progesterone
tabl. dopochwowe: (100 mg) 30 szt.
tabl. dopochwowe: (100 mg) 60 szt.
®

Luteina 200 Progesterone
tabl. dopochwowe: (200 mg) 30 szt.

Luxfen Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml

Lyrica Pregabalin
kaps. twarde: (75 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 14 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.

S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Macromax Azithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 6 szt.
®

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.
(Rp) PP
®

®

5,45 zł
15,91 zł

®

Madopar 62,5; Madopar 125; Madopar 250; Madopar HBS Levodopa, Benserazide
kaps.: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg+12,5 mg) 100 szt.
kaps.: (100 mg+25 mg) 100 szt.
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (100 mg+25 mg) 100 szt.
kaps.: (200 mg+50 mg) 100 szt.
tabl.: (200 mg+50 mg) 100 szt.
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 30 szt.
kaps. HBS: (100 mg+25 mg) 100 szt.

(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraż. na lewodopę inna niż
w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.
(Rp) S75+; R ä
(Rp) S75+; R ä
(Rp) S75+; R ä
(Rp) S75+; R ä
(Rp) S75+; R ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; R ä

6,72 zł
6,72 zł
7,61 zł
7,61 zł
3,56 zł
3,56 zł
7,61 zł

®

Majamil prolongatum Diclofenac sodium
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.

(Rp) 50% wd

4,01 zł

Marelim Mycophenolic acid
tabl. dojelitowe: (180 mg) 120 szt.
tabl. dojelitowe: (360 mg) 120 szt.

(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku;
R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
(Rp) R ä

25,89 zł
50,32 zł

Matrifen Fentanyl
system transdermalny: (1,38 mg w plastrze; 12 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (2,75 mg w plastrze; 25 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (5,5 mg w plastrze; 50 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (8,25 mg w plastrze; 75 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (11,0 mg w plastrze; 100 μg/h) 5 szt.

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II

5,58 zł
5,95 zł
5,13 zł
3,20 zł
3,20 zł

Medikinet; Medikinet CR Methylphenidate hydrochloride
tabl.: (5 mg) 20 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 50 szt.
tabl.: (10 mg) 20 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 50 szt.
tabl.: (10 mg) 100 szt.
tabl.: (20 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg) 50 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 20 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (5 mg) 50 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (10 mg) 50 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (20 mg) 50 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (30 mg) 50 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (40 mg) 50 szt.

(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) PP
(Rpw) PP
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP
(Rpw) R ADHD
(Rpw) PP

10,99 zł
6,35 zł
31,40 zł
6,84 zł
62,79 zł
3,20 zł

51,38 zł
19,31 zł
111,79 zł
32,91 zł
235,01 zł
25,69 zł
204,11 zł
30,82 zł
277,25 zł

®

Medrol Methylprednisolone
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (16 mg) 50 szt.

(Rp) Ciąża; R wd
(Rp) Ciąża; R wd

4,40 zł
11,38 zł

(Rp) R nowotw. zł.

6,40 zł

(Rp) R nowotw. zł.

7,54 zł

(Rp) R nowotw. zł.

6,40 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

5,17 zł
7,09 zł

(Rp) R wd
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd
b. nowotw. zł.

8,90 zł
5,70 zł
9,50 zł
6,30 zł
9,81 zł
6,61 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

3,70 zł
5,60 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

5,32 zł
9,87 zł

®

Megace Megestrol acetate
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml

Megalia Megestrol acetate
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml

Megastril Megestrol acetate
zaw. doustna: (40 mg/ml) 240 ml

Mel Forte Meloxicam
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 30 szt.

Melodyn Buprenorphine
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 μg/h) 5 szt.

Meloxistad Meloxicam
tabl.: (15 mg) 10 szt.
tabl.: (15 mg) 20 szt.

Memorion Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
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®

Menopur Menotropin
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 5 fiolek + 5 amp. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(600 j.m. FSH + 600 j.m. LH) fiolka + amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) fiolka + 2 amp.-strzyk. rozp.

(Rp) PP
(Rp) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników;
R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH i FSH
(Rp) R ä

1042,15 zł
70,10 zł
125,65 zł

Mensinorm Menotropin
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(75 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(150 j.m.) fiol. + amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(150 j.m.) 5 fiol. + 5 amp.-strzyk. rozp.

(Rp) R hiperstymul. jajników

11,87 zł

(Rp) R hiperstymul. jajników

12,77 zł

(Rp) PP

910,00 zł

Meprelon Methylprednisolone
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg) 30 szt.
tabl.: (16 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R wd
(Rp) Ciąża; R wd
(Rp) Ciąża; R wd

3,27 zł
3,41 zł
6,83 zł

Meprelon Methylprednisolone
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.:
(250 mg) fiolka + amp. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.:
(1000 mg) fiolka + amp. rozp.

(Rp) PP

22,99 zł

(Rp) R zaostrz. stward. roz.

3,20 zł

(Rp) R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
b. nowotw. zł.

3,20 zł
0,00 zł

®

Mercaptopurinum VIS Mercaptopurine
tabl.: (50 mg) 30 szt.

Mesopral Esomeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

4,43 zł
8,45 zł
8,48 zł
16,00 zł

(Rp) S75+; 30% wd
R miast.

35,38 zł
5,33 zł

®

Mestinon Pyridostigmine bromide
tabl. drażowane: (60 mg) 150 szt.

Metcrean Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,08 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,80 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

5,87 zł
8,44 zł
10,83 zł
7,21 zł
10,84 zł
8,45 zł
13,05 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL

3,84 zł
5,12 zł
6,40 zł
7,68 zł
8,96 zł
10,24 zł
11,52 zł
12,80 zł
14,08 zł
15,36 zł

Metcrean XR Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.

Metex Methotrexate
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,15 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,25 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,35 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,45 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,55 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 12 amp.-strzyk. 0,6 ml

Metfogamma 500; Metfogamma 850; Metfogamma 1000 Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

3,20 zł
3,75 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
30% stan przedcukrz., nieskutecz. dieta i ćwicz.

4,67 zł
2,58 zł
6,04 zł
5,05 zł

®

Metformax 500 Metformin hydrochloride
tabl.: (500 mg) 30 szt.
tabl.: (500 mg) 60 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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®

Metformax 850 Metformin hydrochloride
tabl.: (850 mg) 30 szt.
tabl.: (850 mg) 60 szt.
tabl.: (850 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

4,47 zł
5,14 zł
6,25 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

4,08 zł
4,04 zł
5,37 zł
6,40 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

8,94 zł
14,41 zł
19,79 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

8,90 zł
14,22 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

10,38 zł
16,90 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
(Rp) S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

3,63 zł
3,92 zł

®

Metformax 1000 Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 120 szt.
®

Metformax SR 500 Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 90 szt.
®

Metformax SR 750 Metformin hydrochloride
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.
®

Metformax SR 1000 Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.

Metformin Bluefish Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.

Metformin Galena Metformin hydrochloride
tabl.: (500 mg) 30 szt.
tabl.: (850 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)

Methadone Hydrochloride Molteni Methadone hydrochloride
syrop: (10 mg/10 ml) but. 10 ml
syrop: (20 mg/20 ml) but. 20 ml
syrop: (100 mg/100 ml) but. 100 ml
syrop: (1000 mg/1000 ml) but. 1000 ml

(Rpw) R nowotw. zł.
(Rpw) R nowotw. zł.
(Rpw) R nowotw. zł.
(Rpw) PP

5,76 zł
5,15 zł
3,20 zł
124,20 zł

Methofill Methotrexate
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,15 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,15 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,15 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,25 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,35 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,45 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 4 amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 8 amp.-strzyk. 0,6 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
PP
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL

5,42 zł
3,79 zł
3,20 zł
5,51 zł
3,20 zł
3,41 zł
5,46 zł
5,41 zł
3,20 zł
5,12 zł
5,35 zł
5,00 zł
3,41 zł
6,83 zł
4,66 zł
4,33 zł
4,27 zł
8,53 zł
3,65 zł
5,12 zł
10,24 zł

Methofill SD Methotrexate
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (10 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (12,5 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (15 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (17,5 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (20 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (25 mg) 8 wstrzyk.
roztw. do wstrz.: (30 mg) 8 wstrzyk.

5,12 zł
6,83 zł
8,53 zł
10,24 zł

Methotrexat-Ebewe Methotrexate
tabl.: (2,5 mg) 50 szt.
tabl.: (5 mg) 50 szt.
tabl.: (10 mg) 50 szt.

(Rp) PP
(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL
b. nowotw. zł.

13,24 zł
2,57 zł
24,31 zł
2,98 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd

26,00 zł
8,73 zł

Metmin Mometasone furoate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 60 dawek - 10 g
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 140 dawek - 18 g

60

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Metocard Metoprolol tartrate
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ekstrasyst. kom. do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ekstrasyst. kom. do 18 rż.

4,62 zł
4,32 zł

(Rp) Ciąża; R wd
(Rp) Ciąża; R wd

4,38 zł
6,83 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.

3,27 zł
7,76 zł
6,08 zł
7,62 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.

3,29 zł
7,85 zł
5,74 zł
7,85 zł
14,44 zł

Metypred Methylprednisolone
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (16 mg) 30 szt.

Miansec; Miansec 30 Mianserin hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.

Miansegen Mianserin hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.
®

Micardis Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 14 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

17,71 zł
14,98 zł
20,11 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

26,34 zł
18,21 zł
27,24 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

12,82 zł
23,71 zł
0,00 zł
22,68 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,81 zł
3,20 zł

®

MicardisPlus Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 14 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

Microdacyn 60 Hydrogel
żel: (120 g) 1 szt.
żel: (250 g) 1 szt.

Microdot
test paskowy: 50 szt.
®

Microgynon 21 Levonorgestrel, Ethinylestradiol
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 63 szt. (3x21 szt.)

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

3,09 zł
6,57 zł

Miflonide Breezhaler Budesonide
proszek do inh. w kaps. twardej: (200 μg) 60 szt. + inhalator
proszek do inh. w kaps. twardej: (400 μg) 60 szt. + inhalator

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

9,69 zł
11,90 zł
8,39 zł
16,01 zł

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

8,93 zł
11,05 zł
13,05 zł

Milukante Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Milupa PKU 1
granulat: puszka 500 g

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria
OTC PP

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

Milupa PKU 1-mix
proszek: puszka 400 g
proszek: puszka 450 g

Milupa PKU 2-mix
proszek: puszka 400 g

Milupa PKU 2 prima
granulat: puszka 500 g

Milupa PKU 2 secunda
granulat: puszka 500 g

Milupa PKU 2 shake choco; Milupa PKU 2 shake truskawkowy
proszek choco: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)
proszek trusk.: karton 500 g (10 sasz. x 50 g)

(Rp) R fenyloketonuria
(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

Milupa PKU 3
tabl. powl.: 600 szt. (60 sasz. x 10 tabl.)

Milupa PKU 3 advanta
granulat: puszka 500 g

Milupa PKU 3 tempora
proszek: karton 450 g (10 sasz. x 45 g)
®

Milurit Allopurinol
tabl.: (100 mg) 50 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (300 mg) 30 szt.

(Rp) R wd
(Rp) PP
(Rp) R wd

3,20 zł
15,91 zł
3,20 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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®

Minirin Melt Desmopressin acetate
liof. doustny: (60 μg) 30 szt.

(Rp) R moczówka pr. przysad.
30% pierw. izol. mocz. nocne >6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.;
30% pierw. izol. mocz. nocne 5-6 rż. po 1 mies. postęp. wspom. i motyw.
(Rp) R moczówka pr. przysad.
30% ä
(Rp) R moczówka pr. przysad.
30% ä

liof. doustny: (120 μg) 30 szt.
liof. doustny: (240 μg) 30 szt.

7,41 zł
30,40 zł
3,20 zł
52,38 zł
6,40 zł
101,04 zł

Miravil Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
®

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.
®

3,87 zł
7,26 zł

®

Mixtard 30 Penfill ; Mixtard 40 Penfill ; Mixtard 50 Penfill Insulin human, insulin biphasic injection
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

5,43 zł

(Rp) R ch. L.-Crohna ind. rem. >5 rż. do 18 rż.

3,20 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

4,92 zł

®

Mobemid Moclobemide
tabl. powl.: (150 mg) 30 szt.

Modulen™ IBD
proszek: 400 g

Moklar Moclobemide
tabl. powl.: (150 mg) 30 szt.

Momecutan Fettcreme; Momecutan Mometasone furoate
krem: (1 mg/g) tuba 50 g
maść: (1 mg/g) tuba 50 g
maść: (1 mg/g) tuba 100 g

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

9,03 zł
12,10 zł
16,22 zł

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

8,27 zł
14,42 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd

22,11 zł
9,62 zł

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

7,85 zł
9,70 zł
10,67 zł

(Rp) R wd
(Rp) R wd

5,83 zł
11,12 zł

Momecutan Mometasone furoate
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 50 ml
roztw. na skórę: (1 mg/g) but. 100 ml

Momester Mometasone furoate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 60 dawek
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 140 dawek

Monkasta Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
®

Mono Mack Depot Isosorbide mononitrate
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 14 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 28 szt.

Mononit 10; Mononit 20; Mononit 40; Mononit retard 60; Mononit retard 100 Isosorbide mononitrate
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd
PP
R wd
R wd
R wd
R wd

4,20 zł
5,73 zł
4,38 zł
3,77 zł
6,74 zł
8,00 zł

Monoprost Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł
9,60 zł

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,67 zł
4,45 zł
6,65 zł

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,46 zł

Montelukast Bluefish Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Montelukast Medreg Montelukast sodium
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Montelukast Sandoz Montelukast sodium
granulat: (4 mg) 28 saszetek
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

47,98 zł
7,26 zł
5,60 zł
6,69 zł
15,20 zł

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,52 zł

Montelukast Sandoz Montelukast sodium
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Morphini sulfas WZF Morphine sulphate
roztw. do wstrz.: (10 mg/ml) 10 amp. x 1 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/ml) 10 amp. x 1 ml

(Rpw) R wd
b. nowotw. zł.
(Rpw) R wd
b. nowotw. zł.

®

Movalis Meloxicam
tabl.: (7,5 mg) 20 szt.

(Rp) PP

7,77 zł
4,57 zł
3,20 zł
0,00 zł
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tabl.: (15 mg) 10 szt.
tabl.: (15 mg) 20 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

5,59 zł
8,90 zł

®

MST Continus Morphine sulphate
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.

7,87 zł
4,67 zł
10,87 zł
7,67 zł
12,86 zł
9,02 zł
23,13 zł
16,73 zł
12,80 zł
0,00 zł

Multisure GK
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,98 zł
3,20 zł

Mycofit Mycophenolate mofetil
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.

(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.;
R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.;
R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz.
kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy;
R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.;
R zapal. naczyń
(Rp) R ä

tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.

3,20 zł
3,20 zł

Myconafine Terbinafine hydrochloride
tabl.: (250 mg) 14 szt. (2 x 7)
tabl.: (250 mg) 14 szt. (1 x 14)
tabl.: (250 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd
(Rp) S75+; 50% wd

13,29 zł
11,53 zł
24,07 zł

(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.;
R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.;
R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz.
kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy;
R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.;
R zapal. naczyń
(Rp) R ä

3,20 zł
10,57 zł

(Rp) 50% wd

11,64 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

6,12 zł
12,55 zł
51,98 zł
25,20 zł
44,98 zł

Mycophenolate mofetil Sandoz Mycophenolate mofetil
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.

tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
®

Mycosolon Miconazole, Mazipredone hydrochloride
maść: ((20 mg+2,5 mg)/g) tuba 15 g

Mycosyst Fluconazole
kaps.: (50 mg) 7 szt.
kaps.: (100 mg) 7 szt.
kaps.: (100 mg) 28 szt.
kaps.: (200 mg) 7 szt.
kaps.: (200 mg) 14 szt.

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd
PP

Myfenax Mycophenolate mofetil
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.

tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R ch. autoim. niedob. odpor.;
R cyklosporynozależny z. nerczycowy; R cytopenie w ALPS; R miopat. zapal.;
R nefropat. IgA; R nefropat. tocz.; R neuropat. zapal.; R stan po przeszcz.
kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R steroidooporny z. nerczycowy;
R steroidozależny z. nerczycowy; R toczeń rum. ukł.; R twardzina ukł.;
R zapal. naczyń
(Rpz) R ä

7,00 zł
7,00 zł

®

Myleran Busulfan
tabl. powl.: (2 mg) 25 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 100 szt.

(Rp) b. nowotw. zł.
(Rp) PP

0,00 zł
1183,33 zł

®

Mytelase Ambenonium chloride
tabl.: (10 mg) 50 szt.

(Rp) 30% wd

6,14 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,24 zł
35,58 zł

Nabuton VP Nabumetone
tabl.: (500 mg) 20 szt.
tabl.: (500 mg) 60 szt.
®

Naclof Diclofenac sodium
krople do oczu: (1 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) R wd

3,69 zł

(Rp) 50% wd

4,38 zł

(Rp) 50% wd

5,76 zł

(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraż. na lewodopę inna niż
w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.
(Rp) S75+; R ä

4,44 zł
3,87 zł

Naklofen Diclofenac sodium
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 5 amp. 3 ml

Naklofen Duo Diclofenac sodium
kaps. o zmodyf. uwalnianiu: (75 mg) 20 szt.
®

®

Nakom ; Nakom Mite Levodopa, Carbidopa
tabl.: (250 mg+25 mg) 100 szt.
tabl. mite: (100 mg+25 mg) 100 szt.

Nalgesin; Nalgesin Forte Naproxen sodium
tabl. powl.: (275 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (275 mg) 20 szt.

(Rp) PP
(Rp) PP

6,21 zł
11,62 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. powl.: (275 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (275 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (550 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (550 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (550 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (550 mg) 60 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
S75+; R wd; R ch. autoim. inne niż w ChPL
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14,68 zł
22,02 zł
4,76 zł
9,24 zł
13,43 zł
25,18 zł

Namaxir Methotrexate
roztw. do wstrz.: (7,5 mg) 4 amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (10 mg) 4 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (15 mg) 4 amp.-strzyk. 0,38 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg) 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (25 mg) 4 amp.-strzyk. 0,63 ml
roztw. do wstrz.: (30 mg) 4 amp.-strzyk. 0,75 ml

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,41 zł
4,27 zł
5,12 zł

Napritum Naproxen
tabl.: (250 mg) 30 szt.
tabl.: (500 mg) 30 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,62 zł
8,27 zł

Naproxen 250 Hasco; Naproxen 500 Hasco Naproxen
tabl.: (250 mg) 30 szt.
tabl.: (250 mg) 50 szt.
tabl.: (500 mg) 15 szt.
tabl.: (500 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

7,19 zł
11,65 zł
7,19 zł
12,19 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,79 zł
9,02 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

5,39 zł
6,88 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

10,15 zł
12,64 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd

23,38 zł
7,25 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
PP
PP
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
PP
PP
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.

19,00 zł
5,31 zł
49,25 zł
32,00 zł
3,20 zł
82,94 zł
47,00 zł
6,40 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; 30% wd
R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,20 zł
25,44 zł
3,20 zł
35,86 zł
24,03 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

8,18 zł
8,01 zł
5,97 zł
11,95 zł

(Rp) S75+; R wd

9,02 zł

(Rp) S75+; R wd

8,25 zł

(Rp) S75+; R wd

7,90 zł

(Rp) S75+; R wd

6,53 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

5,28 zł
5,97 zł

(Rp) S75+; R wd

3,83 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

3,35 zł
10,67 zł

Naproxen Genoptim Naproxen
tabl.: (250 mg) 30 szt.
tabl.: (500 mg) 30 szt.

Naproxen Hasco Naproxen
czopki doodbytnicze: (250 mg) 10 szt.
czopki doodbytnicze: (500 mg) 10 szt.

Naproxen Polfarmex Naproxen
tabl.: (500 mg) 20 szt.
tabl.: (500 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
®

Nasometin Mometasone furoate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 60 dawek - 10 g
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 140 dawek - 18 g

Naxalgan Pregabalin
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 60 szt.

Nebbud Budesonide
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 10 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 10 amp. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 amp. x 2 ml

Nebicard Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 56 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 56 szt.

Nebilenin Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

Nebilet Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.
®

Nebinad Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

Nebispes Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

NebivoLEK Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 56 szt.

Nebivolol Aurovitas Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

Nebivolol Genoptim Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 100 szt.
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Nebivolol Krka Nebivolol
tabl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd

3,70 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

4,22 zł
10,67 zł

(Rp) S75+; R wd

10,05 zł

(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.
(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.
(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.

9,33 zł
10,21 zł
10,21 zł

(Rp) R post. diet. u niemowl. w cięż. alerg. na biał. m. krow. i złoż. nietol. biał. pokarm.

3,20 zł

Nebivor Nebivolol
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 100 szt.

Nedal Nebivolol
tabl.: (5 mg) 28 szt.

Neocate Junior
proszek o smaku neutralnym: puszka 400 g
proszek o smaku truskawkowym: puszka 400 g
proszek o smaku waniliowym: puszka 400 g

Neocate LCP
proszek: puszka 400 g

Neoparin Enoxaparin sodium
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 2 amp.-strzyk. 0,2 ml
roztw. do wstrz.: (20 mg/0,2 ml) 10 amp.-strzyk. 0,2 ml

(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 2 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (40 mg/0,4 ml) 10 amp.-strzyk. 0,4 ml
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 2 amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,6 ml) 10 amp.-strzyk. 0,6 ml
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 2 amp.-strzyk. 0,8 ml
roztw. do wstrz.: (80 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk. 0,8 ml
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 2 amp.-strzyk. 1 ml
roztw. do wstrz.: (100 mg/ml) 10 amp.-strzyk. 1 ml

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,27 zł
5,33 zł

Neoparin Forte Enoxaparin sodium
roztw. do wstrz.: (120 mg/0,8 ml) 10 amp.-strzyk.

roztw. do wstrz.: (150 mg/ml) 10 amp.-strzyk.

(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R kryt. niedokrw. kończyn dol. (inne niż w ChPL) przed
hospit. do 14 dni; R niedobór białek C i S - diag.; R ostre z. wieńc. inne niż w ChPL;
R p/zakrz. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. czas. zaprzest. przewl.
lecz. doust. antykoagul. (przyp. inne niż w ChPL); R t. pomost. zamiast VKA lub
innych l. przeciwkrzep. w ciąży po wszczep. zastaw. i z wadą zastaw.; R unieruch.
kończ. dolnej w opatr. gip. lub ortezie (przyp. inne niż w ChPL); R VKA przewl. stos.;
R zmiany zakrz.-zat. inne niż w ChPL do 18 rż.; R z. antyfosf. lub powikł. - profilak.
i lecz. p/zakrz.; R z. antyfosf. - diag.; R ŻChZZ w ciąży (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) S75+; Ciąża; R wd; R ä

6,40 zł
8,00 zł

(Rp) R wd
(Rp) R wd
(Rp) R wd

8,29 zł
3,20 zł
7,62 zł

®

Neotigason Acitretin
kaps.: (10 mg) 30 szt.
kaps.: (10 mg) 100 szt.
kaps.: (25 mg) 100 szt.
®

®

®

®

®

Neurontin 100; Neurontin 300; Neurontin 400; Neurontin 600; Neurontin 800 Gabapentin
kaps.: (100 mg) 100 szt.
kaps.: (300 mg) 100 szt.
kaps.: (400 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (800 mg) 100 szt.
®

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.

9,55 zł
18,51 zł
20,75 zł
25,07 zł
11,92 zł

®

Neurotop Retard 300; Neurotop Retard 600 Carbamazepine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.

tabl. o przedł. uwalnianiu: (600 mg) 50 szt.

(Rp) Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz.
do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.
(Rp) Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj.
przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.

4,07 zł
0,87 zł
3,20 zł
0,00 zł

Nimesil Nimesulide
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 9 saszetek 2 g
granulat do sporz. zaw. doustnej: (100 mg) 30 saszetek 2 g

(Rp) PP
(Rp) 50% wd

16,04 zł
8,78 zł

(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)

11,91 zł
18,45 zł
35,94 zł
27,33 zł
53,05 zł
35,94 zł
69,89 zł
11,91 zł

Nimvastid Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1,5 mg) 28 szt.

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4,5 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (6 mg) 56 szt.

(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)
(Rpz)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
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18,45 zł
34,69 zł
27,33 zł
51,23 zł
35,94 zł
67,51 zł

Nironovo SR Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

21,89 zł
41,23 zł
77,81 zł

Nitrendypina Egis Nitrendipine
tabl.: (10 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl.: (10 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)
tabl.: (20 mg) 30 szt. (2 blistry x 15)
tabl.: (20 mg) 60 szt. (4 blistry x 15)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd; R ob. Raynauda twardzina ukł.
R wd; R ob. Raynauda twardzina ukł.
R wd; R ob. Raynauda twardzina ukł.
R wd; R ob. Raynauda twardzina ukł.

4,54 zł
5,86 zł
3,71 zł
6,93 zł

®

Nitromint Glyceryl trinitrate
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 μg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)
aerozol podjęzyk., roztw.: (400 μg/dawkę) poj. 11 g (200 dawek)

(Rp) R wd
(Rp) R wd

3,41 zł
3,41 zł

Nivestim Filgrastim
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (12 mln j./0,2 ml) 5 amp.-strzyk. 0,2 ml (Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL;
R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
(Rpz) R wd; R ä
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml (Rpz) R wd; R ä

40,81 zł
73,11 zł
107,91 zł

Noacid Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

4,85 zł
9,23 zł

Nobaxin Azithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 2 szt. (1 blister x 2)
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt. (1 blister x 3)

(Rp) 50% wd; 50% mukowis.
(Rp) PP

11,80 zł
19,46 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,70 zł
11,89 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

5,14 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

9,73 zł
11,90 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

9,01 zł
8,00 zł

(Rp) 50% wd

7,35 zł

Nodofree Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml

Nodofree Combi Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml

Nodom Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml

Nodom Combi Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml

Nolicin Norfloxacin
tabl.: (400 mg) 20 szt.
®

Noliprel Bi-Forte Perindopril arginine, Indapamide
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd

36,61 zł

(Rp) S75+; R wd

24,42 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

15,17 zł
6,26 zł
10,25 zł
10,32 zł
19,29 zł
12,07 zł
19,08 zł
19,62 zł

®

Noliprel Forte Perindopril arginine, Indapamide
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.

Nolpaza Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 90 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 14 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 90 szt.

PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

®

Nolvadex D Tamoxifen
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) b. nowotw. zł.

4,99 zł

Normeg Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

6,69 zł
8,65 zł
10,13 zł
11,89 zł

®

Normodipine Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,98 zł
3,79 zł

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

5,21 zł

Nossin Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
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®

Novo-Helisen Depot Allergen extracts
zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%:
3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%:
fiolka 4,5 ml (stęż. 3)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50%:
2 fiolki x 4,5 ml (stęż. 3)
zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100%: 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 309 (kot) 100%: fiolka 4,5 ml (stęż. 3)
zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100%: 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 306 (pies) 100%: fiolka 4,5 ml (stęż. 3)
zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (Alternaria tenuis) 100%:
3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3)
zaw. do wstrz. - z. podtrz. 400 (Alternaria tenuis) 100%:
fiolka 4,5 ml (stęż. 3)
®

(Rp) R wd

19,41 zł

(Rp) PP
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R wd
PP
PP
PP
PP

33,60 zł
470,00 zł
260,00 zł
470,00 zł
260,00 zł

(Rp) PP

470,00 zł

(Rp) PP

260,00 zł

®

NovoMix 30 Penfill; NovoMix 50 Penfill Insulin aspart, Insulin aspart protamine suspension
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów x 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 10 wkładów x 3 ml
zaw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów 3 ml
®

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

42,52 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.
(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

19,07 zł
42,07 zł

(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy,
sacharozy, nadwraż. na inne białka

31,31 zł

(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy,
sacharozy, nadwraż. na inne białka

21,50 zł

(Rp) 30% alerg., objawy lub podejrzenie alergii na BMK, nietoler. laktozy,
sacharozy, nadwraż. na inne białka

12,29 zł

44,22 zł

®

NovoRapid ; NovoRapid Penfill Insulin aspart
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) fiolka 10 ml
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill 3 ml
®

Nutramigen 1 LGG Complete
proszek: 400 g
®

Nutramigen 2 LGG Complete
proszek: 400 g
®

Nutramigen 3 LGG Complete
proszek: 400 g
®

Nutramigen PURAMINO
proszek: 400 g

(Rp) R dieta 2

3,20 zł

(Rp) R post. diet. >1 rż. w cięż. alerg. na biał. m. krow., alerg. wielopokarm.
i innych schorz. ze wsk. do diety elem.

3,20 zł

®

Nutramigen PURAMINO JUNIOR
proszek: 400 g

Nutrison Advanced Peptisorb; Nutrison Advanced Peptisorb Powder
płyn: but. 500 ml
proszek: 4 saszetki po 125 g

OTC PP
(Rp) 30% dieta 1

19,60 zł
21,25 zł

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

6,54 zł
17,68 zł

OC-35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (2 mg+0,035 mg) 63 szt. (3 x 21 szt.)
®

Oculobrim Brimonidine tartrate
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (2 mg/ml) 3 but. x 5 ml
®

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,20 zł
8,00 zł

®

Oesclim 25; Oesclim 50 Estradiol
system transdermalny: (25 μg/24 h) 6 szt.
system transdermalny: (50 μg/24 h) 6 szt.

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0
(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

13,40 zł
7,42 zł

®

Oftensin Timolol
krople do oczu, roztw.: (2,5 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; 30% jaskra
(Rp) S75+; 30% jaskra

1,45 zł
1,45 zł

(Rp) S75+; R jaskra

5,28 zł

Oftidorix Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml

OKmeter Core
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,28 zł
3,20 zł

(Rpz) R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit
i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma,
gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL;
R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL

13,57 zł

(Rpz) R ä

11,44 zł

(Rpz) R ä

4,57 zł

Okteva Octreotide
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(10 mg) 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(20 mg) 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(30 mg) 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.

Olanzapina Mylan Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 98 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

3,20 zł
3,20 zł
10,45 zł
3,20 zł
3,20 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

4,48 zł
5,97 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

3,20 zł
3,20 zł

Olanzapina Stada Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

Olanzapine Apotex Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 98 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 98 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 98 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 98 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

4,56 zł
7,70 zł
5,35 zł
10,45 zł
28,06 zł
5,23 zł
5,35 zł
10,45 zł
5,97 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

3,20 zł
3,20 zł
4,48 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

7,76 zł
7,91 zł
7,42 zł
7,05 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP

3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
4,48 zł
5,97 zł

Olanzapine Bluefish Olanzapine
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.

Olanzapine Lekam Olanzapine
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.

Olanzapine +pharma Olanzapine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Olanzaran Olanzapine
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

Olanzin Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

3,20 zł

Olazax; Olazax Disperzi Olanzapine
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.
®

Olfen 75 Diclofenac sodium, Lidocaine hydrochloride
roztw. do wstrz.: ((75 mg+20 mg)/2 ml) 5 amp. 2 ml
®

(Rp) 50% wd

9,65 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd
(Rp) PP

9,86 zł

®

Olfen 75 SR; Olfen 100 SR Diclofenac sodium
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 20 szt.
®

Olfen UNO Diclofenac sodium
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.

(Rp) PP
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,38 zł
15,56 zł

Olpinat Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

3,20 zł
3,20 zł

Olzapin Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 112 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 112 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 120 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

7,60 zł
7,65 zł
7,80 zł
7,40 zł
11,93 zł
5,97 zł
6,40 zł
7,59 zł
7,40 zł
6,82 zł
6,40 zł
14,09 zł
11,95 zł
12,80 zł
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Omeprazol Aurobindo Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) PP

5,10 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

5,09 zł
9,35 zł

®

Omeprazole Genoptim Omeprazole
kaps.: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

Omeprazolum 123ratio (Omeprazol Teva) Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
®

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

6,03 zł

®

Omnic 0,4; Omnic Ocas 0,4 Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu Ocas: (0,4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,13 zł
9,46 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,04 zł

(Rp) R nowotw. zł.
(Rp) R nowotw. zł.

3,20 zł
3,20 zł

Omsal Tamsulosin hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.

Ondansetron Bluefish Ondansetron
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 10 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (8 mg) 10 szt.

One Touch Select Plus
test paskowy: 50 szt.

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,53 zł
3,36 zł

®

Opacorden Amiodarone hydrochloride
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R wd

6,40 zł

(Rp) S75+; 30% wd

3,45 zł

Opamid Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

Opatrunek Acticoat Flex 3
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 40 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

7,05 zł
10,72 zł
8,18 zł
15,52 zł
0,00 zł
29,34 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

9,06 zł
14,58 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
11,49 zł
0,00 zł
10,90 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

5,88 zł
6,86 zł
11,40 zł
13,32 zł
16,53 zł
19,70 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

7,60 zł
8,49 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

3,37 zł
4,00 zł
6,37 zł
7,62 zł
13,65 zł
16,15 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

17,80 zł
20,83 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

3,15 zł
5,54 zł
1,67 zł
5,92 zł
0,10 zł
6,74 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

10,99 zł
17,01 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,56 zł
5,81 zł

Opatrunek Actisorb Plus 25
opatrunek: (10,5 x 10,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10,5 x 19 cm) 1 szt.

Opatrunek Adaptic

®

opatrunek: (7,6 x 40,6 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,7 x 22,9 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Adhesive
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (22,5 x 22,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Heel
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Non Adhesive
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Sacrum
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Ag Adhesive
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Ag Heel
opatrunek: (10,5 x 13,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Ag Non Adhesive
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

9,11 zł
18,67 zł
0,00 zł
16,99 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,74 zł
13,02 zł
0,00 zł
19,06 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
1,97 zł
0,00 zł
3,19 zł
0,00 zł
6,07 zł
0,00 zł
4,75 zł
0,00 zł
8,89 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
13,31 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
2,18 zł
0,00 zł
3,19 zł
0,00 zł
6,86 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
4,92 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
6,69 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

1,12 zł
4,88 zł
0,90 zł
6,80 zł
0,60 zł
9,13 zł
15,44 zł

(Rp) 30% owrzodz.

20,13 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

9,12 zł
14,32 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,23 zł
6,05 zł
3,96 zł
8,21 zł
6,81 zł
16,37 zł
8,91 zł
34,40 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,38 zł
3,45 zł
8,03 zł
12,32 zł
15,92 zł
25,57 zł
42,26 zł
67,98 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

10,38 zł
14,67 zł
15,03 zł
21,73 zł
26,54 zł
39,67 zł

Opatrunek Allevyn Ag Sacrum
opatrunek na okolicę krzyżową: (17 x 17 cm) 1 szt.
opatrunek na okolicę krzyżową: (22 x 22 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Gentle Border
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Gentle Border Heel
opatrunek: (23 x 23,2 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Gentle Border Lite Oval
opatrunek: (15,2 x 13,1 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Gentle Border Multisite
opatrunek: (17,1 x 17,9 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Life
opatrunek: (10,3 x 10,3 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,9 x 12,9 cm) 1 szt.
opatrunek: (15,4 x 15,4 cm) 1 szt.
opatrunek: (21 x 21 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Life Heel
opatrunek na piętę: (25 x 25,2 cm) 1 szt.

Opatrunek Allevyn Life Sacrum
opatrunek na okolicę krzyżową: (17,2 x 17,5 cm) 1 szt.
opatrunek na okolicę krzyżową: (21,6 x 23 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Aquacel Ag
opatrunek: (2 x 45 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.

Opatrunek Aquacel Ag + Extra
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.

Opatrunek Aquacel Ag Foam
opatrunek przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek przylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek przylepny: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.

70

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

opatrunek przylepny: (19,8 x 14 cm) 1 szt.
opatrunek przylepny: (20 x 16,9 cm) 1 szt.
opatrunek przylepny: (21 x 21 cm) 1 szt.
opatrunek przylepny: (25 x 30 cm) 1 szt.
opatrunek nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek nieprzylepny: (15 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

24,27 zł
36,15 zł
29,11 zł
43,60 zł
36,64 zł
55,55 zł
59,08 zł
91,23 zł
10,38 zł
14,67 zł
20,51 zł
30,16 zł
26,13 zł
38,99 zł
33,75 zł
50,90 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,08 zł
2,09 zł
1,24 zł
5,28 zł
0,81 zł
9,90 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,63 zł
4,67 zł
0,13 zł
6,45 zł
0,00 zł
10,81 zł
0,00 zł
13,02 zł
0,00 zł
11,86 zł
0,00 zł
16,70 zł
0,00 zł
27,45 zł
0,63 zł
4,67 zł
0,00 zł
8,92 zł
0,00 zł
11,64 zł
0,00 zł
15,19 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,03 zł
2,43 zł
0,59 zł
2,93 zł
0,52 zł
3,33 zł
0,00 zł
5,61 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
22,34 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,65 zł
2,72 zł
0,82 zł
5,11 zł
0,00 zł
8,57 zł

Opatrunek Aquacel Extra
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.

Opatrunek Aquacel Foam
przylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (14 x 19,8 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (16,9 x 20 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (21 x 21 cm) 1 szt.
przylepny opatrunek piankowy: (25 x 30 cm) 1 szt.
nieprzylepny opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.
nieprzylepny opatrunek piankowy: (15 x 20 cm) 1 szt.
nieprzylepny opatrunek piankowy: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Aqua-Gel

®

opatrunek: (6 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (12 x 24 cm) 1 szt.

Opatrunek Aspirox
opatrunek w żelu: but. 250 ml
®

Opatrunek Atrauman Ag
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Adhesive
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, samoprzylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

2,86 zł
4,49 zł
6,26 zł
12,32 zł

(Rp) 30% owrzodz.

14,63 zł

(Rp) 30% owrzodz.

19,39 zł

Opatrunek Biatain Adhesive Heel
opatrunek piankowy na piętę, samoprzylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Adhesive Sacral
opatrunek piankowy na okolicę krzyżową, samoprzylepny:
(23 x 23 cm) 1 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Opatrunek Biatain Ag Adhesive
opatrunek piankowy, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, przylepny: (18 x 18 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

15,95 zł
19,49 zł

(Rp) 30% owrzodz.

29,16 zł

(Rp) 30% owrzodz.

29,82 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

3,86 zł
12,36 zł
6,39 zł
15,95 zł
5,03 zł
22,02 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

5,39 zł
11,00 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,77 zł
5,81 zł
0,89 zł
9,98 zł

(Rp) 30% owrzodz.

6,78 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

6,00 zł
11,55 zł
15,05 zł

Opatrunek Biatain Ag Adhesive Heel
opatrunek piankowy na piętę, przylepny: (19 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Ag Adhesive Sacral
opatrunek piankowy, przylepny, na okolicę krzyżową:
(23 x 23 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Ag Non Adhesive
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Alginate Ag
opatrunek alginianowy, miękki w taśmie: (3 x 44 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Non Adhesive
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy, nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Silicone
opatrunek piankowy z silikonem: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Biatain Super Adhesive
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek hydrokapilarny, przylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek hydrokapilarny, samoprzylepny: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Clean WND
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
6,16 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,89 zł
28,11 zł
0,00 zł
34,41 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,89 zł
28,11 zł
0,00 zł
34,41 zł

Opatrunek CoFlex TLC Calamine Lite
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.

Opatrunek CoFlex TLC Zinc Lite
opatrunek: (7,62 x 550 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 550 cm) 1 szt.

Opatrunek DibuCell Active
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.

7,60 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

8,75 zł
4,43 zł

Opatrunek Durafiber
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

Opatrunek Fibracol Plus
opatrunek: (10,2 x 11,1 cm) 1 szt.
opatrunek: (10,2 x 22,2 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

38,85 zł
48,40 zł
68,23 zł
87,33 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,07 zł
2,74 zł
0,00 zł
2,51 zł
0,00 zł
3,83 zł
0,00 zł
8,01 zł

Opatrunek Foam Lite™ ConvaTec
opatrunek piankowy: (5,5 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy: (8 x 8 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.
®

®

®

Opatrunek Granuflex ; Opatrunek Granuflex Bordered; Opatrunek Granuflex Extra Thin
opatrunek Granuflex: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex: (15 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex: (20 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Bordered: (6 x 6 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,56 zł
2,59 zł
0,00 zł
4,56 zł
0,08 zł
6,16 zł
0,00 zł
7,91 zł
1,64 zł
2,37 zł
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opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Bordered: (10 x 13 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Bordered: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Extra Thin: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Extra Thin: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek Granuflex Extra Thin: (15 x 15 cm) 1 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,93 zł
3,96 zł
2,51 zł
5,14 zł
0,68 zł
5,24 zł
0,31 zł
1,45 zł
0,48 zł
2,51 zł
0,14 zł
4,70 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

21,30 zł
26,04 zł
36,47 zł
44,90 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

21,30 zł
26,04 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

3,08 zł
5,11 zł
8,99 zł
13,55 zł
11,41 zł
19,52 zł

(Rp) 30% owrzodz.

13,69 zł

(Rp) 30% owrzodz.

18,69 zł

®

Opatrunek HydroClean plus
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
®

Opatrunek HydroClean plus cavity
opatrunek: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Hydrocoll

®

opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Hydrocoll concave
opatrunek: (8 x 12 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Hydrocoll sacrall
opatrunek: (12 x 18 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Hydrocoll thin
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,18 zł
4,21 zł
0,77 zł
5,33 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

3,43 zł
5,61 zł
7,59 zł
11,94 zł
7,74 zł
12,64 zł
7,86 zł
16,56 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
3,40 zł
0,05 zł
4,95 zł
0,00 zł
8,12 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,47 zł
2,48 zł
1,81 zł
5,46 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
4,04 zł
0,00 zł
7,64 zł
0,00 zł
14,52 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,25 zł
2,28 zł
0,00 zł
4,05 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,39 zł
3,18 zł

Opatrunek HydroTac
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek HydroTac Comfort
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Inadine

®

opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek: (9,5 x 9,5 cm) 1 szt.

Opatrunek Intrasite Conformable
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 40 cm) 1 szt.

Opatrunek Lomatuell Pro
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Medisorb A
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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Opatrunek Medisorb H
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.

Opatrunek Mepilex

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,25 zł
2,28 zł
0,00 zł
4,54 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
8,46 zł
1,71 zł
8,03 zł
0,00 zł
12,26 zł
12,60 zł
53,01 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,01 zł
4,18 zł
3,43 zł
12,35 zł
4,05 zł
10,69 zł
3,86 zł
16,87 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,93 zł
4,51 zł
1,48 zł
7,80 zł
0,00 zł
12,26 zł
0,00 zł
15,52 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

12,31 zł
19,01 zł
21,84 zł
34,97 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,04 zł
4,62 zł
1,71 zł
8,03 zł
0,00 zł
12,26 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

2,07 zł
4,65 zł
1,81 zł
8,13 zł
0,00 zł
12,14 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
8,90 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

12,62 zł
24,74 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,77 zł
4,80 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
3,77 zł

®

opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 50 cm) 1 szt.

Opatrunek Mepilex Ag
opatrunek: (6 x 8,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 21 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex Border
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 23 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex Border Ag
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex Border EM
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex EM
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex Talon
opatrunek: (13 x 21 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mepilex Transfer
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Mepitel

®

opatrunek: (7,5 x 10 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Mextra Superabsorbent
opatrunek: (100 cm2) 1 szt.

Opatrunek Silvercel Hydro-Alginate
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

18,77 zł
12,02 zł

®

Opatrunek Sorbact Absorption Dressing
opatrunek absorpcyjny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek absorpcyjny: (10 x 20 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,36 zł
5,40 zł
0,34 zł
8,42 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,54 zł
4,09 zł

®

Opatrunek Sorbact Compress
kompres: (7 x 9 cm) 1 szt.
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®

Opatrunek Sorbact Foam Dressing
opatrunek piankowy: (15 x 15 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
8,23 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,84 zł
5,39 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,91 zł
4,95 zł
0,00 zł
12,21 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,79 zł
4,83 zł
0,10 zł
8,18 zł
0,00 zł
15,47 zł
0,00 zł
22,54 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

1,54 zł
2,24 zł
1,27 zł
4,06 zł
1,28 zł
6,85 zł

®

Opatrunek Sorbact Gel Dressing
opatrunek żelowy: (7,5 x 15 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Sorbact Ribbon Gauze
taśma z gazy: (2 cm x 50 cm) 1 szt.
taśma z gazy: (5 cm x 200 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Sorbact Superabsorbent
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 30 cm) 1 szt.
®

®

Opatrunek Sorbalgon ; Opatrunek Sorbalgon T
opatrunek Sorbalgon: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek Sorbalgon: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek Sorbalgon: (10 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek Sorelex
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.

17,07 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

1,47 zł
2,89 zł
5,57 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

8,70 zł
14,13 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

22,73 zł
43,79 zł

®

Opatrunek Suprasorb A
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb A + Ag
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 20 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb C
opatrunek: (6 x 8 x 0,8 cm) 1 szt.
opatrunek: (8 x 12 x 0,8 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb H
opatrunek cienki: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek standard: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek standard: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek standard: (20 x 20 cm) 1 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

2,34 zł
2,48 zł
4,53 zł
7,75 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

4,01 zł
4,82 zł
9,71 zł
11,08 zł
16,88 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

2,62 zł
3,94 zł
5,78 zł
8,19 zł
14,15 zł

(Rp) 30% owrzodz.

3,94 zł

(Rp) 30% owrzodz.

19,27 zł

(Rp) 30% owrzodz.

6,63 zł

(Rp) 30% owrzodz.

10,79 zł

(Rp) 30% owrzodz.

9,80 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

5,54 zł
9,03 zł
11,79 zł

®

Opatrunek Suprasorb P
opatrunek samoprzylepny: (7,5 x 7,5 cm) 1 szt.
opatrunek samoprzylepny: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek samoprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek nieprzylepny: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek na okolicę krzyżową: (18 x 20,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb P sensitive border
opatrunek: (7,5 x 8,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb P sensitive border lite
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb P sensitive heel
opatrunek: (25 x 23,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb P sensitive multisite
opatrunek: (12 x 15 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb P sensitive sacrum
opatrunek: (17 x 17,5 cm) 1 szt.
®

Opatrunek Suprasorb X + PHMB
opatrunek: (5 x 5 cm) 1 szt.

Opatrunek Tielle

®

opatrunek: (11 x 11 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.
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®

Opatrunek Tielle Non Adhesive
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (22 x 21 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,79 zł
4,83 zł
0,00 zł
9,03 zł
0,00 zł
17,66 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

1,88 zł
4,83 zł
9,08 zł
11,90 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

4,95 zł
12,93 zł
35,31 zł

(Rp) 30% owrzodz.

8,41 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

20,65 zł
25,30 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

25,47 zł
25,30 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

20,65 zł
25,30 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,21 zł
5,06 zł
0,00 zł
11,38 zł
0,00 zł
21,72 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

4,38 zł
11,38 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

2,92 zł
4,27 zł
6,64 zł
11,28 zł

(Rp) 30% owrzodz.

14,79 zł

(Rp) 30% owrzodz.

8,75 zł

Opatrunek UrgoClean
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.
opatrunek : (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek : (15 x 15 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoClean Ag
opatrunek: (6 x 6 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoClean ROPE
opatrunek: (40 x 5 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoStart Contact
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoStart Plus Border
opatrunek: (12 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 X 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoStart Plus Pad
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek: (20 x 30 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul Absorb
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border
opatrunek: (8 x 8 cm) 1 szt.
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (13 x 13 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border Sacrum
opatrunek: (20 x 20 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul Absorb Heel
opatrunek: (12 x 19 cm) 1 szt.

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver
opatrunek: (10 x 12 cm) 1 szt.
opatrunek: (15 x 20 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

14,57 zł
18,60 zł
31,46 zł

Opatrunek Vliwaktiv
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.

(Rp) 30% owrzodz.

1,86 zł

(Rp) 30% owrzodz.
(Rp) 30% owrzodz.

6,71 zł
3,86 zł

opatrunek z superabsorbentem, samoprzylepny: (12 x 12 cm) 1 szt. (Rp) 30% owrzodz.

4,95 zł

Opatrunek Vliwaktiv Ag
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek, tamponada do ran głębokich: (10 x 10 cm) 1 szt.

Opatrunek Vliwasorb Adhesive
Opatrunek Vliwasorb Pro
opatrunek: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (12,5 x 22,5 cm) 1 szt.
opatrunek: (22 x 22 cm) 1 szt.
opatrunek: (22 x 32 cm) 1 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.
30% owrzodz.

2,58 zł
3,03 zł
4,79 zł
7,56 zł
10,39 zł

®

Opatrunek Zetuvit Plus
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 10 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem: (10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem: (20 x 40 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.
(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
4,04 zł
0,00 zł
7,64 zł
0,00 zł
27,69 zł
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®

Opatrunek Zetuvit Plus Silicone
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(10 x 20 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(20 x 25 cm) 1 szt.

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
7,63 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
6,06 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
17,81 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
6,06 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
11,28 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

0,00 zł
17,81 zł

®

Opatrunek Zetuvit Plus Silicone Border
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(12,5 x 12,5 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(17,5 x 17,5 cm) 1 szt.
opatrunek z superabsorbentem i silikonową warstwą kontaktową:
(20 x 25 cm) 1 szt.

Opokan-forte Meloxicam
tabl.: (15 mg) 10 szt.
tabl.: (15 mg) 30 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

2,89 zł
7,09 zł

Oprymea Pramipexole
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg)
zestaw rozpoczynający leczenie: 21 szt. (7 szt. + 7 szt. + 7 szt.)
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,05 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,57 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2,1 mg) 100 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Parkinsona - lecz. objawów w monoterapii lub
w skojarzeniu z lewodopą
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) PP

7,85 zł
16,05 zł
21,00 zł
27,89 zł

®

Optibetol 0,5% Betaxolol
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; 30% jaskra

4,65 zł

Optilamid Brinzolamide
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, zaw.: (10 mg/ml) 3 but. x 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

9,01 zł
15,53 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

11,32 zł
3,20 zł

Optium Xido
test paskowy: 50 szt.
®

Orgalutran Ganirelix
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (0,25 mg/0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml

(Rpz) 50% zapob. przedwcz. owulacji w hiperstymul. jajników
(Rpz) PP

72,05 zł
584,00 zł

Orilukast Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,84 zł
4,41 zł
9,08 zł

(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
(Rp) R epilep. oporna; R zespół Tourette’a

6,70 zł
5,89 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

2,94 zł
9,05 zł
5,54 zł
16,55 zł
9,40 zł
28,80 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

6,40 zł
5,05 zł
3,67 zł
3,20 zł
3,84 zł
5,12 zł
7,11 zł

Oritop Topiramate
tabl. powl.: (25 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.

Oriven Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 98 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 98 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 98 szt.

Orizon Risperidone
tabl. powl.: (0,5 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 60 szt.
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml
®

Orungal Itraconazole
kaps.: (100 mg) 4 szt.
kaps.: (100 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.

7,51 zł
29,07 zł

®

Ospamox Amoxicillin
tabl. powl.: (500 mg) 16 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 20 szt.

(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

4,03 zł
3,82 zł
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tabl. powl.: (750 mg) 16 szt.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
tabl. powl.: (750 mg) 20 szt.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
tabl. powl.: (1 g) 16 szt.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
tabl. powl.: (1 g) 20 szt.
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
proszek do sporz. zaw. doustnej:
(250 mg/5 ml) but. 60 ml (6,6 g proszku)
(Rp) PP
proszek do sporz. zaw. doustnej: (500 mg/5 ml) but. 60 ml (12 g proszku) (Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
proszek do sporz. zaw. doustnej:
(500 mg/5 ml) but. 100 ml (20 g proszku)
(Rp) R wd; R zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
®

®
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3,96 zł
3,89 zł
3,20 zł
3,20 zł

3,99 zł
3,20 zł

®

Ospen 1000; Ospen 1500; Ospen 750 Phenoxymethylpenicillin
tabl. powl.: (1 000 000 j.m.) 30 szt.
tabl. powl.: (1 000 000 j.m.) 12 szt.
tabl. powl.: (1 500 000 j.m.) 12 szt.
tabl. powl.: (1 500 000 j.m.) 30 szt.
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 60 ml
zaw. doustna: (750 000 j.m./5 ml) 150 ml

(Rp) R wd; R zakaż. po autolog. lub allog. przeszcz. szpiku - profilak.;
R zakaż. w ch. rozrost. ukł. krwiot. - profilak.; R zakaż. w zab. odpor. - profilak.
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä

3,20 zł
4,00 zł
4,08 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rpz) R wd

5,47 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.

3,68 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.
(Rp) S75+; 30% osteop.

3,82 zł
5,31 zł

(Rp) S75+; 30% osteop.

3,57 zł

Osporil Zoledronic acid
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) fiol. 100 ml

Ostemax 70 comfort Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.

Ostenil Alendronic acid
tabl.: (70 mg) 4 szt.
tabl.: (70 mg) 6 szt.

Ostolek Alendronic acid
tabl. powl.: (70 mg) 4 szt. (blister)

Ovaleap Follitropin alfa
roztw. do wstrz.: (300 j.m./0,5 ml) wkład + 10 igieł

(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników;
R stymul. wzr. pęcherz. jajnik. niedobór LH, FSH w skojarz. z LH
(Rpz) PP
(Rpz) R ä

roztw. do wstrz.: (450 j.m./0,75 ml) wkład + 10 igieł
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,5 ml) wkład + 20 igieł

20,80 zł
37,78 zł

Oxcarbazepin NeuroPharma Oxcarbazepine
tabl. powl.: (150 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 50 szt.

(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) Ciąża; R epilep.
(Rp) Ciąża; R epilep.

3,97 zł
4,43 zł

Oxepilax Oxcarbazepine
tabl.: (300 mg) 50 szt.
tabl.: (600 mg) 50 szt.
®

Oxis Turbuhaler Formoterol fumarate
proszek do inh.: (4,5 μg/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: (9 μg/dawkę) 60 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

14,30 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,48 zł
6,40 zł

(Rp) 30% wd

5,27 zł

Oxodil PPH Formoterol fumarate
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 120 szt.
®

Oxsoralen Methoxsalen
kaps. miękkie: (10 mg) 50 szt.
®

®

®

Oxycardil 60; Oxycardil 120; Oxycardil 180 Diltiazem hydrochloride
tabl. powl.: (60 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (120 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (180 mg) 30 szt.

(Rp) R wd
(Rp) R wd
(Rp) PP

3,20 zł
3,64 zł

®

OxyContin Oxycodone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.

(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.;
R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä

16,23 zł
12,27 zł
14,31 zł
18,37 zł
26,38 zł

(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.;
R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä

5,20 zł
5,07 zł
3,20 zł
3,41 zł
6,83 zł

Oxydolor Oxycodone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.

Oxyduo Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.

(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.

1,82 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Oxylaxon Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.

(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Oxynador Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.

Ozempic Semaglutide
roztw. do wstrz.: (0,25 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
roztw. do wstrz.: (0,5 mg) wstrzyk. 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
roztw. do wstrz.: (1 mg) wstrzyk. 3 ml + 4 igły NovoFine Plus

(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8%, BMI ³35 kg/m oraz
b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe
(Rp) 30% ä
(Rp) 30% ä

108,02 zł
108,02 zł
108,02 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

10,90 zł
21,06 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,23 zł
6,72 zł
6,23 zł
12,65 zł

2

Oziclide MR Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.

Ozzion Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

®

Pabi -Dexamethason Dexamethasone
tabl.: (500 μg) 20 szt. (fiolka)
tabl.: (500 μg) 20 szt. (blistry)
tabl.: (1 mg) 20 szt. (blistry)

(Rp) PP
(Rp) R wd; R nowotw. zł. - premed. (przyp. inne niż w ChPL);
R nowotw. zł. - wspom. (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) R wd; R ä

7,09 zł
10,17 zł

Padolten Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,74 zł
0,56 zł
4,85 zł
0,50 zł
6,53 zł
0,00 zł

Palexia retard Tapentadol
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (250 mg) 60 szt.

(Rpw) PP
(Rpw) b. p/ból. nowotw. brak kontroli bólu po morfinie o zmodyfik. lub
przedł. uwal. lub gdy nie jest tolerowana - dorośli
(Rpw) PP
(Rpw) b. ä
(Rpw) b. ä
(Rpw) b. ä
(Rpw) b. ä

87,26 zł
17,19 zł
174,95 zł
25,81 zł
32,47 zł
23,07 zł
0,00 zł

Palgotal Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

4,70 zł
0,35 zł

Pamifos 30; Pamifos 60; Pamifos 90 Pamidronate disodium
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (30 mg) 2 fiolki + 2 amp. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (60 mg) fiolka + amp. rozp.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do inf.: (90 mg) fiolka + amp. rozp.

(Rp) S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.
(Rp) S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.
(Rp) S75+; R przerz. osteo. nowotw. zł.

7,48 zł
7,48 zł
3,20 zł

Pamigen Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

7,02 zł
12,06 zł

Pamyl Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

2,92 zł
6,14 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

3,65 zł
6,85 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

3,60 zł
6,63 zł
6,74 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

3,12 zł
6,01 zł

Panprazox Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

Panrazol Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

Pantoprazole Bluefish Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
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®

Pantoprazole Genoptim Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

3,17 zł
5,61 zł
6,35 zł
10,52 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

2,92 zł
5,61 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

6,66 zł
6,85 zł
12,87 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

10,15 zł
18,76 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,84 zł
7,26 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

3,64 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

3,91 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

9,58 zł
18,65 zł

Pantoprazol Vitama Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.
®

Panzol Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (20 mg) 56 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

ParoGen Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.

Paroxetine Aurovitas Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.

Paroxetine Vitama Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Paroxinor Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Paxtin 20; Paxtin 40 Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

PecFent Fentanyl
aerozol do nosa, roztw.: (100 μg/dawkę) but. 1,55 ml
aerozol do nosa, roztw.: (100 μg/dawkę) 4 but. 1,55 ml
aerozol do nosa, roztw.: (400 μg/dawkę) but. 1,55 ml
aerozol do nosa, roztw.: (400 μg/dawkę) 4 but. 1,55 ml

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli; R p/ból. nowotw. opioidy – dzieci

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Pegorel Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

6,60 zł

®

Penester Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,86 zł
25,64 zł

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

12,92 zł
17,57 zł

Penlac Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 20 szt.
®

Pentasa Mesalazine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 100 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1 g) 60 szt.
granulat o przedł. uwalnianiu: (1 g) 50 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (2 g) 60 saszetek
granulat o przedł. uwalnianiu: (4 g) 30 saszetek

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.

75,79 zł
90,06 zł
76,50 zł
170,99 zł
170,41 zł

®

Pentasa Mesalazine
czopki doodbytnicze: (1 g) 14 szt.
czopki doodbytnicze: (1 g) 28 szt.
zaw. doodbytnicza: (1 g/100 ml) 7 but. 100 ml

(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) R wrzodz. zapal. jelita gr.

45,95 zł
84,50 zł
55,20 zł

Perazin Perazine
tabl.: (25 mg) 20 szt.
tabl.: (25 mg) 30 szt.
tabl.: (25 mg) 50 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

b. psych.
PP
b. psych.
b. psych.
b. psych.
b. psych.

1,00 zł
5,60 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

1,05 zł
0,02 zł
0,04 zł

(Rp) R epilep.

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

Pernazinum Perazine
tabl.: (25 mg) 20 szt.
tabl.: (25 mg) 60 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
®

Petinimid Ethosuximide
kaps.: (250 mg) 100 szt.
®

Phenyl-Free 1
proszek: puszka 454 g
®

Phenyl-Free 2
proszek: puszka 454 g
®

Phenyl-Free 2 HP
proszek: puszka 454 g

80

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Phenytoinum WZF Phenytoin
tabl.: (100 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R epilep.

3,20 zł

(Rp) S75+; 30% jaskra

3,78 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,52 zł
9,16 zł
9,53 zł
9,66 zł

Pilocarpinum WZF 2% Pilocarpine hydrochloride
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 2 but. x 5 ml

Pinexet Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

Piramil 1,25 mg; Piramil 2,5 mg; Piramil 5 mg; Piramil 10 mg Ramipril
tabl.: (1,25 mg) 30 szt.
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) PP

7,89 zł
4,76 zł
7,06 zł
12,14 zł
17,69 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

12,80 zł

Piramil 10 mg Ramipril
tabl.: (10 mg) 30 szt.

PKU Anamix junior
proszek o smaku czekoladowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)
proszek o smaku neutralnym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)
proszek o smaku owoców leśnych: 30 sasz. x 36 g (1080 g)
proszek o smaku pomarańczowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)
proszek o smaku waniliowym: 30 sasz. x 36 g (1080 g)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

PKU Cooler 10 Orange; PKU Cooler 15 Orange; PKU Cooler 20 Orange; PKU Cooler 10 Purple; PKU Cooler 15 Purple;
PKU Cooler 20 Purple; PKU Cooler 10 Red; PKU Cooler 15 Red; PKU Cooler 20 Red; PKU Cooler 10 White;
PKU Cooler 15 White; PKU Cooler 20 White; PKU Cooler 10 Yellow; PKU Cooler 15 Yellow; PKU Cooler 20 Yellow
płyn orange: 30 torebek x 87 ml
płyn orange: 30 torebek x 130 ml
płyn orange: 30 torebek x 174 ml
płyn purple: 30 torebek x 87 ml
płyn purple: 30 torebek x 130 ml
płyn purple: 30 torebek x 174 ml
płyn red: 30 torebek x 87 ml
płyn red: 30 torebek x 130 ml
płyn red: 30 torebek po 174 ml
płyn white: 30 torebek po 87 ml
płyn white: 30 torebek x 130 ml
płyn white: 30 torebek x 174 ml
płyn yellow: 30 torebek x 87 ml
płyn yellow: 30 torebek x 130 ml
płyn yellow: 30 torebek x 174 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria

6,60 zł
3,20 zł
6,60 zł
3,20 zł
6,60 zł
3,20 zł
6,60 zł
3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria
(Rp) R fenyloketonuria
(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria >12 rż. GMP

3,20 zł

PKU Express 15; PKU Express 20
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 25 g
proszek o smaku cytrynowym: 30 saszetek po 34 g
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 25 g
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 34 g
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek po 25 g
proszek o smaku owoców tropikalnych: 30 saszetek po 34 g
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 25 g
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 34 g

PKU Gel
proszek o smaku malinowym: 30 saszetek po 24 g
proszek o smaku neutralnym: 30 saszetek po 24 g
proszek o smaku pomarańczowym: 30 saszetek po 24 g

PKU GMPro
proszek o smaku waniliowym: 16 sasz. po 33,3 g

PKU Lophlex LQ Berries; PKU Lophlex LQ Citrus; PKU Lophlex LQ Orange; PKU Lophlex LQ Tropical
płyn doustny Berries: 60 worków x 62,5 ml
płyn doustny Berries: 30 worków x 125 ml
płyn doustny Citrus: 60 worków x 62,5 ml
płyn doustny Citrus: 30 worków x 125 ml
płyn doustny Orange: 60 worków x 62,5 ml
płyn doustny Orange: 30 worków x 125 ml
płyn doustny Tropical: 60 worków x 62,5 ml
płyn doustny Tropical: 30 worków x 125 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria
R fenyloketonuria

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Plavocorin Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

8,24 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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®

Plendil Felodipine
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,90 zł
8,26 zł

Polamoklav Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

13,20 zł

®

Polcortolon Triamcinolone
tabl.: (4 mg) 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)

(Rp) 30% wd

6,36 zł

®

Polfenon Propafenone hydrochloride
tabl. powl.: (150 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 20 szt.

(Rp) PP
(Rp) R wd; R kom. zab. r. serca inne niż w ChPL do 18 rż.;
R nadkom. zab. rytmu serca inne niż w ChPL; R nadkom. zab. rytmu serca profilak. nawrotów; R zab. r. serca w WPW inne niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) PP

tabl. powl.: (300 mg) 20 szt.
®

®

®

24,34 zł
3,20 zł
13,59 zł

®

Polhumin Mix-2; Polhumin Mix-3; Polhumin Mix-4; Polhumin Mix-5 Insulin human, insulin biphasic injection
zaw. do wstrz. Mix-2: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz. Mix-3: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz. Mix-4: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
zaw. do wstrz. Mix-5: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.
S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R cukrz.

4,00 zł

®

Polhumin N Insulin human, isophane
zaw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml
®

Polhumin R Insulin human, insulin neutral injection
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml

Polkepral Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

9,51 zł
23,13 zł
14,27 zł
18,01 zł
23,13 zł
41,60 zł

Polpix SR Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.
®

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

21,88 zł
41,20 zł
77,80 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

25,38 zł
13,77 zł
18,16 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

11,76 zł

®

Polprazol ; Polprazol PPH Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 14 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.
®

Polpril Ramipril
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

7,47 zł
14,17 zł
3,79 zł
6,93 zł
12,85 zł

Polsart Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

10,13 zł
19,39 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

9,28 zł
17,68 zł
17,68 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,58 zł
1,27 zł
2,63 zł
0,00 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

4,48 zł
2,54 zł
3,86 zł
1,50 zł
23,76 zł
1,08 zł

Polsart Plus Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

Poltram 50; Poltram 100 Tramadol hydrochloride
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml

Poltram Tramadol hydrochloride
kaps.: (50 mg) 20 szt.
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml

Poltram Retard 100; Poltram Retard 150; Poltram Retard 200 Tramadol hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

3,73 zł
1,79 zł
9,51 zł
3,70 zł
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

17,69 zł
8,01 zł
6,17 zł
3,27 zł
15,02 zł
6,31 zł
27,04 zł
12,53 zł
7,45 zł
3,58 zł
16,66 zł
5,05 zł
27,28 zł
7,93 zł

Poltram Combo; Poltram Combo Forte Paracetamol, Tramadol hydrochloride
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (75 mg+650 mg) 90 szt.

(Rp) PP
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

10,97 zł
1,88 zł
0,43 zł
2,83 zł
0,65 zł
5,05 zł
0,70 zł
6,82 zł
0,29 zł
3,47 zł
0,57 zł
4,84 zł
0,49 zł
8,52 zł
0,00 zł
12,40 zł
0,00 zł

Posaconazole AHCL Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

4,33 zł

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

95,05 zł

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

4,33 zł

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

276,49 zł

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

3,20 zł

(Rpz) R grzyb. po HSCT - profilak.; R grzyb. po przeszcz krwiot. kom. macierz. <18 rż. wtórna profilak.; R grzyb. w chłoniak. zł. do 18 rż. - wtórna profilak.;
R grzyb. w nowotw. litych do 18 rż. - wtórna profilak.; R grzyb. w ostrej biał.
limfoblast. do 18 rż. - wtórna profilak.; R MDS <18 rż. przeszcz. kom. krwiot.;
R przewl. ch. ziarniniak. z grzyb. narząd.

38,35 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana
do 14 dnia dorośli - prew. pierw.

88,66 zł

(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana
do 14 dnia dorośli - prew. pierw.

27,34 zł

Posaconazole Glenmark Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

Posaconazole Mylan Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

Posaconazole Sandoz Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

Posaconazole Stada Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

Posaconazole Teva Posaconazole
zaw. doustna: (40 mg/ml) but. 105 ml

®

Pradaxa Dabigatran etexilate
kaps. twarde: (75 mg) 10 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 30 szt.
®

Pradaxa Dabigatran etexilate
kaps. twarde: (110 mg) 10 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
kaps. twarde: (110 mg) 30 szt.

kaps. twarde: (110 mg) 60 szt. (but.)
kaps. twarde: (110 mg) 180 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.;
30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów
R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub
kolana do 14 dnia dorośli - prew. pierw.
(Rp) PP
(Rp) PP

83

86,19 zł
70,43 zł
638,00 zł

®

Pradaxa Dabigatran etexilate
kaps. twarde: (150 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 60 szt. (but.)
kaps. twarde: (150 mg) 180 szt.

(Rp) S75+; 30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - lecz.;
30% ZŻG, zator. pł. >18 rż. - profilak. nawrotów
(Rp) PP
(Rp) PP

71,99 zł
638,00 zł

®

Prazol Omeprazole
kaps.: (20 mg) 7 szt.
kaps.: (20 mg) 14 szt.
kaps.: (20 mg) 28 szt.
kaps.: (20 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
PP

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.

8,82 zł
12,11 zł
22,00 zł

Preato Pregabalin
tabl.: (75 mg) 28 szt.
tabl.: (75 mg) 56 szt.
tabl.: (100 mg) 56 szt.
tabl.: (150 mg) 56 szt.
tabl.: (200 mg) 56 szt.

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

Predasol Prednisolone
tabl.: (20 mg) 20 szt.

(Rp) Ciąża; R wd; R autoim. zapal. trzustki do 18 rż.;
R eozyn. zapal. jelit do 18 rż.; R stan po przeszcz. nerki do 18 rż.

4,27 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

5,41 zł
9,67 zł
17,19 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

14,07 zł
18,26 zł
30,88 zł
6,32 zł
38,21 zł
57,33 zł
4,22 zł
96,88 zł

Prefaxine Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.

Pregabalin Sandoz Pregabalin
kaps. twarde: (50 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (75 mg) 70 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (150 mg) 70 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 56 szt.

PP
PP
PP
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
PP
PP
S75+; R b. neuropat. nowotw. - dorośli; R neuropat. do 18 rż.
PP

Prenessa Perindopril erbumine
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

11,62 zł
21,23 zł

Prenome Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

4,42 zł
7,21 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) PP

4,75 zł

Presartan Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

Presartan H Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (50 mg+12,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg+25 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,30 zł
13,61 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

19,88 zł
30,94 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

10,15 zł
19,97 zł
10,15 zł
19,97 zł
19,97 zł
38,84 zł
19,97 zł
38,84 zł

®

Prestarium Perindopril arginine
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Prestozek Combi Perindopril erbumine, Amlodipine
tabl.: (4 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg+5 mg) 60 szt.
tabl.: (4 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg+10 mg) 60 szt.
tabl.: (8 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg+5 mg) 60 szt.
tabl.: (8 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg+10 mg) 60 szt.

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

®

Pritor Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 14 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

12,37 zł

(Rp) S75+; 30% wd

22,10 zł

12,50 zł

®

PritorPlus Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
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(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd

22,74 zł
22,74 zł

Probella Dienogest
tabl.: (2 mg) 28 szt.

(Rp) R endometr.

7,50 zł

(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)
(Rp) PP

7,20 zł

(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

6,30 zł

®

Profenid Ketoprofen
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 14 szt.
®

Profenid Ketoprofen
czopki doodbytnicze: (100 mg) 10 szt.

Progastim Omeprazole
kaps. dojelitowe: (20 mg) 14 szt.
kaps. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

13,49 zł
7,87 zł

(Rp) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R idiopat. z. nercz. - w nietoler. lub
oporn. na cyklospor.; R miast.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek
lub komórek; R toczn. zapal. nerek - w nietoler. lub oporn. na cyklospor.
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
16,07 zł

Prograf Tacrolimus
kaps. twarde: (0,5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (1 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg) 30 szt.

Prohidna Febuxostat
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (120 mg) 28 szt.

(Rp) 30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.
(Rp) 50% hiperuryk. przewl. chemioter. nowotw. krwi przeciwwsk. do stos.
allopurinolu dorośli - profilak. i lecz.
30% hiperuryk. przewl. złogi mocz. przeciwwsk. do stos. allopurinolu dorośli - lecz.

19,53 zł
34,26 zł
28,53 zł

Prolia Denosumab
roztw. do wstrz.:
(60 mg/ml) amp.-strzyk. 1 ml z automat. zabezpieczeniem igły

(Rp) S75+; 30% osteop. pomenop. kob. >60 lat oraz osteop. mężcz. >60 lat
po niep. lecz. bifosfonianami p.o. lub przeciwwsk. do ich stos.

186,87 zł

®

Promonta Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

7,11 zł
8,90 zł
9,76 zł

Pronasal Mometasone furoate
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) but. 60 dawek
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) but. 140 dawek
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 2 but. (2 x 140 dawek)
aerozol do nosa, zaw.: (50 μg/dawkę) 3 but. (3 x 140 dawek)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
50% wd
50% wd
PP

7,25 zł
13,71 zł

®

Pronoran Piribedil
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

12,32 zł

Propranolol WZF Propranolol hydrochloride
tabl.: (10 mg) 50 szt.
tabl.: (40 mg) 50 szt.

(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.;
R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,80 zł
4,55 zł

(Rp) S75+; R wd; R naczyn. płaskie lub jamiste; R naczyn. wczesnoniem. do 18 rż.;
R nap. anoksem. do 18 rż. - profilak.; R niewydol. serca do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä

2,95 zł
3,20 zł

Propranolol Accord Propranolol hydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 50 szt.
®

Proscar Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

10,44 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,90 zł

Prostamnic Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
®

Proursan Ursodeoxycholic acid
kaps. twarde: (250 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.
kaps. twarde: (250 mg) 90 szt.
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium ;
30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych
(Rp) PP

35,00 zł
64,93 zł
41,68 zł
110,00 zł

®

Provera Medroxyprogesterone acetate
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

3,83 zł
7,39 zł

Proxacin 250; Proxacin 500 Ciprofloxacin hydrochloride
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,71 zł
6,70 zł

(Rp) 30% wd

34,70 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

15,19 zł
15,13 zł
14,00 zł
23,06 zł
36,00 zł
15,17 zł

Psotriol Calcipotriol, Betamethasone dipropionate
maść: ((50 μg+0,5 mg)/g) tuba 60 g
®

Pulmicort Budesonide
zaw. do nebulizacji: (0,125 mg/ml) 20 poj. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 5 poj. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,25 mg/ml) 20 poj. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 5 poj. x 2 ml
zaw. do nebulizacji: (0,5 mg/ml) 20 poj. x 2 ml

S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; R wd; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; 30% wd
R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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®

Pulmicort Turbuhaler Budesonide
proszek do inh.: (100 μg/dawkę) 200 dawek
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 100 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

17,09 zł
22,91 zł
13,14 zł
18,96 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

8,25 zł
6,99 zł
6,97 zł

(Rp) R mukowis.; R pierw. dysk. rzęsek

3,20 zł

Pulmoterol Salmeterol
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 μg) 90 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (50 μg) 120 szt.
®

Pulmozyme Dornase alfa
roztw. do nebulizacji: (2,5 mg/2,5 ml) 30 amp. x 2,5 ml
®

Pulsaren 20 Quinapril
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd; R nadciś. inne niż w ChPL 6-18 rż.;
R przewl. ch. nerek 6-18 rż.; R renoprotek. 6-18 rż.

13,03 zł

Pulveril Salmeterol
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 μg/dawkę) 120 dawek

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

9,60 zł

®

Puregon Follitropin beta
roztw. do wstrz.: (50 j.m./0,5 ml) 5 fiolek
roztw. do wstrz.:
(300 j.m./0,36 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)
roztw. do wstrz.:
(600 j.m./0,72 ml) wkład (+ 2 opakowania z 3 igłami do pena)
roztw. do wstrz.: (900 j.m./1,08 ml) wkład 1,08 ml + 9 igieł

(Rpz) PP

407,81 zł

(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników

9,46 zł

(Rpz) R brak owulacji brak odp. po klomifenie; R hiperstymul. jajników
(Rpz) PP

3,20 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

®

Purethal Allergen extracts
zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy:
(20 000 AUM/ml) fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą
®

Purethal Allergen extracts
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw:
(20 000 AUM/ml) fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew:
(20 000 AUM/ml) fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew:
(20 000 AUM/ml) fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą
zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy:
(20 000 AUM/ml) fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) b. epider. bullosa
30% owrzodz.

6,31 zł
7,67 zł

(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.

0,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

4,78 zł
6,34 zł
3,20 zł
4,80 zł
6,40 zł
9,60 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R zab. psych. inne niż w ChPL z otępien.
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

4,57 zł
5,65 zł
3,65 zł
4,80 zł

Purilon Gel
opatrunek hydrożelowy: 15 g

Pyrazinamid Farmapol Pyrazinamide
tabl.: (500 mg) 250 szt.

Questax XR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (600 mg) 60 szt.

Quetiapin NeuroPharma Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

Raenom Ivabradine
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (7,5 mg) 56 szt.

(Rp) R niewydol. serca II-IV NYHA z zab. czyn. skurcz.,
EKG rytm zatok., cz. akcji serca ³75/min
(Rp) R ä

3,30 zł
3,20 zł

Ramicor Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,20 zł
5,97 zł
11,95 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,70 zł
6,94 zł
12,80 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä

5,97 zł
11,95 zł

Ramipril Aurovitas Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

Ramipril Genoptim Ramipril
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

86

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Ramipril Krka Ramipril
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä

5,97 zł
11,95 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,20 zł
5,97 zł
11,95 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,19 zł
5,80 zł
5,80 zł
10,02 zł
3,19 zł
5,80 zł
5,80 zł
10,02 zł

Ramistad 2,5; Ramistad 5; Ramistad 10 Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

Ramizek Combi Ramipril, Amlodipine
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 60 szt.
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 60 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

®

Ramoclav Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 21 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
(Rp) 50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

14,56 zł
19,64 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,58 zł
6,47 zł
11,95 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. do 6 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.;
30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

8,11 zł
15,34 zł

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

5,59 zł
10,74 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

9,06 zł
19,59 zł

(Rp) PP
(Rp) R schizofrenia; R ch. Huntingtona

20,20 zł
11,08 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

4,63 zł
7,75 zł
13,65 zł

Ramve Ramipril
kaps. twarde: (2,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.

Ranacand Candesartan cilexetil
tabl.: (8 mg) 28 szt.
tabl.: (16 mg) 28 szt.

Ranloc Pantoprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

Ranlosin Tamsulosin hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.

Ranofren Olanzapine
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

Ranopril Lisinopril
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (20 mg) 28 szt.

Ranperidon Risperidone
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 30 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 30 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (3 mg) 30 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (4 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

5,28 zł
6,16 zł
6,63 zł
6,94 zł

Rapamune Sirolimus
tabl. drażowane: (1 mg) 30 szt.

roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 60 ml+30 strzyk.

(Rpz) R stan po przeszcz. n. unaczyn. lub szpiku; R z. Klippela-Trénaunaya;
R angiomatoza; R cytopenie w ALPS oporne na sterydy, obj. niepoż. przewl.
sterydoter.; R limfangioleiomiomatoza; R nowotw. z epitelioidnych
kom. przynacz.; R stan po przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek;
R stward. guzowate; R z. gumiast. zmian barw.
(Rpz) R ä

3,20 zł
5,67 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

2,16 zł
4,16 zł

Rawel SR Indapamide
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 60 szt.

Reagila Cariprazine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.

(Rp) b. schizofrenia pierw., przeważ. i przetr. objawami negat.
bez objawów depres. - dorośli
(Rp) b. ä
(Rp) b. ä
(Rp) PP

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
580,77 zł

(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

11,65 zł
9,68 zł

®

Refastin Ketoprofen
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt. (1 blister x 20)
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Rekovelle Follitropin delta
roztw. do wstrz.: (12 μg/0,36 ml) wkład + 3 igły
roztw. do wstrz.: (12 μg/0,36 ml) wstrzykiwacz + 3 igły

(Rpz) PP
(Rpz) R hiperstymul. jajników

133,48 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
roztw. do wstrz.: (36 μg/1,08 ml) wkład + 6 igieł
roztw. do wstrz.: (72 μg/2,16 ml) wkład + 9 igieł
roztw. do wstrz.: (72 μg/2,16 ml) wstrzykiwacz + 9 igieł

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rpz) PP
(Rpz) PP
(Rpz) R hiperstymul. jajników
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722,08 zł

®

Relanium Diazepam
zaw. doustna: (2 mg/5 ml) 100 g (78,125 ml)

(Rp) R epilep.

3,20 zł

®

Relsed Diazepam
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (5 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml
mikrowlew. doodbyt., roztw.: (10 mg/2,5 ml) 5 wlewek 2,5 ml

(Rp) R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL
(Rp) R epilep.; R drgawki inne niż w ChPL

11,07 zł
3,20 zł

Reltebon Oxycodone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 60 szt.

(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.;
R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä

6,87 zł
3,76 zł
4,86 zł
7,71 zł
16,41 zł

Repirol SR Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

21,32 zł
40,07 zł
77,11 zł

Requip ™; Requip - Modutab™ Ropinirole hydrochloride
tabl. powl.: (0,25 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (0,5 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 21 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

7,99 zł
4,54 zł
8,85 zł
16,67 zł
38,34 zł
21,23 zł
41,03 zł
76,30 zł

Reseligo 3,6 mg Goserelin
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.

(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu

3,20 zł

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

9,00 zł

Reseligo 10,8 mg Goserelin
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.
®

Rexetin Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.

10,15 zł

Ribuspir Budesonide
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 μg/dawkę) 200 dawek z ustnikiem

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.
aerozol inhalacyjny, roztw.: (200 μg/dawkę) 200 dawek z kom. inhalacyjną (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
30% wir. zapal. krtani do 18 rż.

9,55 zł
22,25 zł
9,55 zł
22,25 zł

Ricordo Donepezil hydrochloride
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

14,27 zł
13,42 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

1,82 zł
3,77 zł
3,51 zł
7,12 zł
6,34 zł
13,51 zł
9,11 zł

Ridlip Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

®

Rifamazid Rifampicin, Isoniazid
kaps. twarde: (150 mg+100 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (300 mg+150 mg) 100 szt.

(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.
(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.

12,53 zł
0,00 zł

(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.
(Rp) b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.

13,75 zł
0,00 zł

Rifampicyna TZF Rifampicin
kaps. twarde: (150 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.
®

Rigevidon Levonorgestrel, Ethinylestradiol
tabl. powl.: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.

(Rp) 30% wd

3,04 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

9,96 zł
3,20 zł

(Rp) R stward. zanik. boczne

3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,19 zł
5,81 zł
3,19 zł
5,81 zł

Rightest GS 100
test paskowy: 50 szt.

Riluzol PMCS Riluzole
tabl.: (50 mg) 56 szt.

Rimal Ramipril, Amlodipine
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

Risendros 35 Risedronate sodium
tabl. powl.: (35 mg) 4 szt.
tabl. powl.: (35 mg) 12 szt.

(Rp) S75+; 30% osteop.; 30% osteop. posteryd. - profilak.
(Rp) PP

8,98 zł
51,82 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

5,33 zł
6,86 zł
8,49 zł
10,46 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

5,94 zł
9,73 zł
8,45 zł
15,24 zł
9,74 zł
18,36 zł
11,29 zł
22,98 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
PP
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

5,79 zł
8,13 zł
7,02 zł
3,20 zł
17,11 zł
11,92 zł

(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki

7,37 zł

(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki

3,20 zł

(Rp) R schizofrenia nawrót, neuroleptyki

3,20 zł

Risperidon Vipharm Risperidone
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.

Risperon Risperidone
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 60 szt.
®

Rispolept Risperidone
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml
®

Rispolept Consta Risperidone
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(25 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(37,5 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(50 mg) zestaw

Ristidic Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

8,78 zł
17,30 zł
14,86 zł
29,81 zł
24,34 zł
50,21 zł
28,75 zł
65,26 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

35,48 zł
26,99 zł
52,37 zł
35,48 zł
68,98 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

7,94 zł
11,42 zł
21,89 zł
16,84 zł
32,29 zł
21,89 zł
41,54 zł

Rivaldo Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.

Rivastigmine Mylan Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt. blister
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt. blister
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt. blister
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt. blister
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt. blister
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt. blister
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt. blister

Rivastigmine Mylan Rivastigmine
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera
(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera

56,25 zł
112,59 zł

Rivastigmin NeuroPharma Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

5,83 zł
11,38 zł
21,76 zł
16,69 zł
31,79 zł
21,76 zł
41,55 zł

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego

213,00 zł
14,48 zł

Rivastigmin Orion Rivastigmine
kaps. twarde: (1,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (1,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (3 mg) 28 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
kaps. twarde: (3 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (4,5 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (6 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. z ciałami Lewy’ego
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25,73 zł
19,11 zł
35,14 zł
23,46 zł
44,26 zł

Rizmoic Naldemedine
tabl. powl.: (200 μg) 28 szt.

(Rp) b. zapar. poopioid. - dorośli

0,00 zł

®

Rolicyn Roxithromycin
tabl. powl.: (100 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 10 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

15,70 zł
16,24 zł

Rolpryna SR 2 mg; Rolpryna SR 4 mg; Rolpryna SR 8 mg Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 84 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 84 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 84 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

21,55 zł
42,65 zł
40,52 zł
78,62 zł
76,41 zł
146,57 zł

®

Romazic Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

1,40 zł
2,66 zł
3,91 zł
5,13 zł
7,39 zł
9,63 zł

Romilast Montelukast sodium
tabl. do rozgr. i żucia: (4 mg) 28 szt.
tabl. do rozgr. i żucia: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) Ciąża; 30% astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

3,71 zł
4,48 zł
6,87 zł

Ropodrin Ropinirole hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (8 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona
(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona

19,85 zł
37,12 zł
69,61 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

1,33 zł
2,59 zł
2,59 zł
4,82 zł
4,82 zł
9,13 zł
9,12 zł
17,38 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

1,29 zł
2,48 zł
4,75 zł
9,00 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

1,85 zł
3,94 zł
3,58 zł
7,46 zł
5,13 zł
6,99 zł
10,82 zł
6,46 zł
14,18 zł
8,94 zł
13,29 zł
20,63 zł
11,24 zł
27,05 zł

Rosutrox Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 56 szt.

Rosuvastatin Aurovitas Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Roswera Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
®

Rovamycine Spiramycin
tabl. powl.: (1,5 mln j.m.) 16 szt.
tabl. powl.: (3 mln j.m.) 10 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

12,36 zł
14,67 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

10,02 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

7,64 zł
14,08 zł
15,93 zł

Rozacom Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml

Rozaduo Travoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((40 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((40 μg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((40 μg+5 mg)/ml) 4 but. x 2,5 ml
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Rozalin Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

11,43 zł
13,32 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,50 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

4,83 zł
9,60 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

4,97 zł
8,00 zł
10,67 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

18,51 zł
10,69 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% wd

10,21 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,78 zł
8,46 zł
10,02 zł
12,27 zł
6,75 zł
12,91 zł

Rozaprost Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 3 but. x 2,5 ml

Rozaprost Mono Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml

Rozatrav Travoprost
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) 3 but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) 4 but. 2,5 ml
®

Rulid Roxithromycin
tabl. powl.: (150 mg) 10 szt.
tabl. do sporz. zaw. doustnej: (50 mg) 10 szt.

Rupaller Rupatadine
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 100 szt.

Ryspolit Risperidone
tabl. powl.: (1 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (3 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (4 mg) 20 szt.
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 30 ml
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 100 ml

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

Rywastygmina Apotex Rivastigmine
system transdermalny, plaster: (4,6 mg/24 h) 30 szt.
system transdermalny, plaster: (9,5 mg/24 h) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera
(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera

60,79 zł
121,16 zł

Ryzodeg Insulin degludec, Insulin aspart
roztw. do wstrz.: (100 j.m./ml) 5 wkładów 3 ml Penfill

(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli i dzieci od 2 lat; 30% cukrz. t.2 insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik.,
cukrz. o znanej przycz.

67,34 zł

(Rp) R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia
(Rp) R epilep. oporna; R z. Westa; R stward. guzowate stany napad. - monoterapia

3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd

3,20 zł

(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.

3,56 zł
7,11 zł

(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
(Rp) S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.

3,20 zł
3,20 zł

®

Sabril Vigabatrin
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
granulat do sporz. roztw. doustnego: (500 mg) 50 saszetek

Sabumalin Salbutamol
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 μg/dawkę) 200 dawek

Salaza Mesalazine
tabl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.
tabl. dojelit.: (1000 mg) 100 szt.

Salaza Mesalazine
czopki doodbyt.: (500 mg) 30 szt.
czopki doodbyt.: (1000 mg) 30 szt.

Salazopyrin™ EN Sulfasalazine
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.
tabl. dojelitowe: (500 mg) 100 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL
(Rp) S75+; 30% wd
R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL

10,28 zł
4,76 zł
17,08 zł
3,20 zł

(Rp) 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli
(Rp) 50% łuszczyca owłosionej skóry głowy - dorośli

11,29 zł
13,12 zł

Salbetan Betamethasone dipropionate, Salicylic acid
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 50 ml
roztw. na skórę: ((0,64 mg+20 mg)/g) but. 100 ml

Salbutamol Hasco Salbutamol
syrop: (2 mg/5 ml) but. 100 ml

(Rp) Ciąża; R wd; R bradykar. do 18 rż.

3,20 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,61 zł
8,14 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

4,18 zł
7,97 zł
10,57 zł

(Rp) S75+; R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.

16,17 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

51,22 zł
65,30 zł
3,20 zł

Salflumix Easyhaler Fluticasone propionate, Salmeterol
proszek do inh.: ((250 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((500 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek

Salmex Fluticasone propionate, Salmeterol
proszek do inh.: ((100 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((250 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((500 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
®

Salofalk Mesalazine
tabl. dojelitowe: (500 mg) 50 szt.
®

Salofalk Mesalazine
czopki doodbytnicze: (250 mg) 30 szt.
czopki doodbytnicze: (500 mg) 30 szt.
czopki doodbytnicze: (1 g) 30 szt.
zaw. doodbytnicza: (4 g/60 ml) 7 but. 60 ml

PP
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
S75+; R wrzodz. zapal. jelita gr.
R wrzodz. zapal. jelita gr.
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Salson Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

6,70 zł
12,64 zł

(Rp) R wd; R anemia aplast. do 18 rż.; R aplazja lub hipoplazja szpiku; R ch. autoim.
inne niż w ChPL; R HLH; R LGL leukemia; R małopłytk. opor. na lecz.; R MAS;
R MDS - lecz. paliat.; R nieswoiste zapal. jelit do 18 rż.; R PRCA; R stan po
przeszcz. kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; R z. Alporta z białkom. do 18 rż.
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä
(Rp) R wd; R ä

26,89 zł
12,22 zł
14,53 zł
16,06 zł
48,45 zł

(Rp) R akromeg.; R hiperinsul. inny niż w ChPL;
R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL
(Rp) R ä

26,52 zł
25,20 zł

(Rp) R akromeg.; R guzy neuroendok. zaaw.; R horm. czynne guzy żołądka, jelit
i trzustki oktreotyd s.c.: rakowiak z obj. zesp. rakowiaka, VIPoma, glukagonoma,
gastrinoma, insulinoma, GRFoma; R hiperinsul. inny niż w ChPL;
R hipersekr. nowotw. neuroendok. inne niż w ChPL
(Rp) R ä
(Rp) R ä

241,24 zł
466,79 zł
687,62 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,12 zł
3,33 zł
8,44 zł
5,84 zł
6,23 zł
15,91 zł

®

Sandimmun Neoral Ciclosporin
kaps. elast.: (10 mg) 60 szt.

kaps. elast.: (25 mg) 50 szt.
kaps. elast.: (50 mg) 50 szt.
kaps. elast.: (100 mg) 50 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 50 ml
®

Sandostatin Octreotide
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (50 μg/ml) 5 amp. 1 ml
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (100 μg/ml) 5 amp. 1 ml
®

Sandostatin LAR Octreotide
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (10 mg) zestaw

proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (20 mg) zestaw
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz.: (30 mg) zestaw

Sastium Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 84 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 84 szt.

S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.

®

Sectral Acebutolol
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,41 zł
11,92 zł

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

18,77 zł

(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.

48,92 zł

Sedival Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

Seebri Breezhaler Glycopyrronium bromide
proszek do inh. w kaps. twardej: (44 μg) 30 szt. + inhalator
®

Segan Selegiline hydrochloride
tabl.: (5 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona

6,40 zł

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.
po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk.
z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona

5,78 zł

(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Seizpat Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.
®

Selgres Selegiline hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 50 szt.

Serdolect Sertindole
tabl. powl.: (4 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (12 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (16 mg) 28 szt.
®

®

®

®

®

®

Seretide 50; Seretide 125; Seretide 250; Seretide Dysk 100; Seretide Dysk 250; Seretide Dysk 500
Fluticasone propionate, Salmeterol
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((50 μg+25 μg)/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((125 μg+25 μg)/dawkę) 120 dawek
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((250 μg+25 μg)/dawkę) 120 dawek
proszek do inh.: ((100 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((250 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((500 μg+50 μg)/dawkę) 60 dawek
®
®
Serevent ; Serevent Dysk Salmeterol
aerozol inhalacyjny, zaw.: (25 μg/dawkę) 120 dawek
proszek do inh.: (50 μg/dawkę) 60 dawek
Seronil Fluoxetine
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 100 szt.
kaps.: (20 mg) 30 szt.
kaps.: (20 mg) 100 szt.
Sertagen Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

23,58 zł
31,58 zł
46,86 zł
17,28 zł
33,82 zł
42,06 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

18,45 zł
22,87 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% psych.
S75+; 30% psych.
PP
PP

11,66 zł
31,03 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,39 zł
6,39 zł
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Sertralina Krka Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,53 zł
6,63 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,29 zł
6,15 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

3,30 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

3,91 zł
7,39 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

4,48 zł
9,47 zł

Sertraline Aurovitas Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

Sertraline Vitama (Sertraline Aurobindo) Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

Sertranorm Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

Setaloft 50 mg; Setaloft 100 mg Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.

Setinin Quetiapine
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (300 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

13,46 zł
6,33 zł
5,01 zł
4,80 zł

®

Setronon Ondansetron
tabl. powl.: (8 mg) 10 szt.

(Rp) R nowotw. zł.

3,20 zł

®

Sevredol Morphine sulphate
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.

(Rpw) PP
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.

3,20 zł
0,00 zł

Silamil Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

4,65 zł
10,77 zł

(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok.
(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok.

3,23 zł
5,54 zł

(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok.
(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok.
(Rp) 30% łag. rozrost grucz. krok.

10,67 zł
10,26 zł
26,54 zł

Silodosin Aurovitas Silodosin
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.

Silodosin Recordati Silodosin
kaps. twarde: (4 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (8 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (8 mg) 90 szt.

Simcovas Simvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP

4,09 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP

2,67 zł
15,39 zł
3,95 zł
9,50 zł
6,12 zł
35,28 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,82 zł
9,08 zł
17,86 zł

7,89 zł

Simorion Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 98 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 98 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.

Simratio 10; Simratio 20; Simratio 40 Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
®

®

®

Simvacard 10; Simvacard 20; Simvacard 40 Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,42 zł
8,18 zł
16,03 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

2,61 zł
5,24 zł
10,15 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,35 zł
8,79 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,08 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

3,08 zł
5,84 zł

Simvachol Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Simvacor Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

Simvagamma 20 Simvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Simvagen 20; Simvagen 40 Simvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

SimvaHEXAL 10; SimvaHEXAL 20; SimvaHEXAL 40 Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,70 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

9,36 zł
15,78 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

1,09 zł
2,09 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

1,65 zł
1,93 zł
2,05 zł
3,54 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

2,12 zł
3,54 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

5,11 zł
10,12 zł
18,31 zł

Simvastatin Aurovitas Simvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Simvastatin Bluefish Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
®

Simvastatin Genoptim Simvastatin
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Simvasterol Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
®

Sinemet CR 200/50 Levodopa, Carbidopa
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg+50 mg) 100 szt.
®

®

(Rp) S75+; R ch. i z. Parkinsona; R dyst. wraż. na lewodopę inna niż
w ch. i z. Parkinsona; R niedobór hydroksyl. tyroz.

3,56 zł

®

Siofor 500; Siofor 850; Siofor 1000 Metformin hydrochloride
tabl. powl.: (500 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (850 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (1000 mg) 120 szt.
®

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
®

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

4,03 zł
3,96 zł
4,09 zł
4,05 zł
3,92 zł
4,08 zł
4,79 zł
5,87 zł
3,96 zł
4,04 zł
5,30 zł
6,40 zł

®

Siofor XR 500 mg; Siofor XR 750 mg; Siofor XR 1000 mg Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 120 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 120 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 120 szt.
®

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

6,76 zł
16,83 zł
8,23 zł
22,90 zł
9,82 zł
29,87 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
30% stward. rozsiane

10,18 zł
24,35 zł
30,30 zł
23,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.
S75+; R wd; R tachyaryt. nadkom. >6 rż.

®

Sirdalud ; Sirdalud MR Tizanidine
tabl.: (4 mg) 10 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 10 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (6 mg) 30 szt.

Sobycor Bisoprolol fumarate
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

6,73 zł
4,05 zł
4,45 zł
7,54 zł
4,45 zł

®

Solian Amisulpride
tabl.: (100 mg) 30 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (400 mg) 30 szt.

(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

6,42 zł
6,69 zł
4,77 zł

Solifenacin Stada Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

8,10 zł
14,31 zł

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

6,40 zł
10,91 zł

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

6,11 zł
10,34 zł

(Rp) PP

11,72 zł

(Rp) PP

19,40 zł

(Rp) PP

35,43 zł

Solifurin Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Solinco Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Solu-Medrol™ Methylprednisolone
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(40 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 1 ml
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(125 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 2 ml
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.:
(250 mg) fiolka 2-kom. + rozp. 4 ml
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wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (500 mg) fiolka + rozp. 8 ml (Rp) R zaostrz. stward. roz.
proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.: (1 g) fiolka + rozp. 16 ml (Rp) R zaostrz. stward. roz.

14,07 zł
36,80 zł

Somatuline Autogel Lanreotide
roztw. do wstrz.: (60 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,3 ml
roztw. do wstrz.: (90 mg/0,3 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml

(Rp) PP
(Rp) R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL
b. guzy neuroendok. żołądk.-jelit.-trzustk. GEP-NET G1 i części G2 środk.
części prajelita, trzustki
(Rp) R akromeg.; R hipersekr. nowotw. neuroendok.; R hiperinsul. inny niż w ChPL
b. ä

roztw. do wstrz.: (120 mg/0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml

10,32 zł
7,12 zł
4,27 zł
0,00 zł

®

Soreca Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

®

®

5,83 zł
10,17 zł

®

SotaHEXAL 40; SotaHEXAL 80; SotaHEXAL 160 Sotalol hydrochloride
tabl.: (40 mg) 20 szt.
tabl.: (80 mg) 20 szt.
tabl.: (160 mg) 20 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

1,63 zł
4,50 zł
7,50 zł

(Rp) S75+; 30% wd

4,82 zł

Sotalol Aurovitas Sotalol hydrochloride
tabl.: (40 mg) 60 szt.

Spamilan Buspirone hydrochloride
tabl.: (5 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

12,13 zł
17,47 zł

(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub
komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.;
R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.

343,40 zł

(Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.

55,63 zł

(Rp) S75+; 30% wd
R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.
(Rp) S75+; 30% wd
R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.
(Rp) PP

49,49 zł
21,92 zł
49,49 zł
21,92 zł

(Rp) S75+; 30% POChP - lecz. podtrz.

49,49 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

4,09 zł
11,35 zł
3,97 zł
6,86 zł
4,23 zł

(Rp) S75+; 30% wd
R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.
(Rp) S75+; 30% wd
R POChP ciężka postać FEV1<50% i (-) pr. rozkurcz.

30,77 zł
3,20 zł
30,77 zł
3,20 zł

Sperart Valganciclovir
tabl. powl.: (450 mg) 60 szt.

®

®

Spiolto Respimat Tiotropium, Olodaterol
roztw. do inh.: (2,5 μg+2,5 μg/rozpylenie) wkład
(60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat
®

Spiriva Tiotropium
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 μg/dawkę) 30 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej:
(18 μg/dawkę) 30 szt. + inhalator HandiHaler
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 μg/dawkę) 90 szt.
®

®

Spiriva Respimat Tiotropium
roztw. do inh.: (2,5 μg/rozpylenie) wkład
(60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat
®

®

Spironol ; Spironol 100 Spironolactone
tabl.: (25 mg) 20 szt.
tabl.: (25 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 20 szt.
®

Srivasso Tiotropium
proszek do inh. w kaps. twardej: (18 μg/dawkę) 30 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej:
(18 μg/dawkę) 30 szt. + 1 inhalator HandiHaler
®

®

®

Staveran 40; Staveran 80; Staveran 120 Verapamil hydrochloride
tabl. powl.: (40 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (120 mg) 20 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

3,21 zł
3,63 zł
3,20 zł

(Rp) 30% wd

3,09 zł

(Rp) S75+; 30% psych.

7,88 zł

Stediril 30 Levonorgestrel, Ethinylestradiol
tabl. drażowane: (0,15 mg+0,03 mg) 21 szt.
®

Stimuloton Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

Storvas CRT Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (60 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.

2,44 zł
4,74 zł
3,43 zł
8,68 zł
6,44 zł
14,44 zł

Strattera Atomoxetine
kaps. twarde: (10 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (10 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (18 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (18 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (25 mg) 7 szt.

51,92 zł
195,28 zł
48,18 zł
177,65 zł
44,52 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
kaps. twarde: (25 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (40 mg) 7 szt.
kaps. twarde: (40 mg) 28 szt.
kaps. twarde: (60 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
R ADHD ze współ. chorob.
PP
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161,47 zł
36,58 zł
126,35 zł
350,29 zł

Sulfasalazin Krka; Sulfasalazin EN Krka Sulfasalazine
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl. dojelit.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl. dojelit.: (500 mg) 100 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL
(Rp) S75+; 30% wd
R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL
(Rp) S75+; 30% wd
R ch. L.-Crohna; R wrzodz. zapal. jelita gr.; R ch. autoim. inne niż w ChPL

9,71 zł
4,19 zł
11,25 zł
5,73 zł
19,39 zł
5,16 zł

Sulpiryd Hasco Sulpiride
tabl.: (50 mg) 24 szt.
tabl.: (100 mg) 24 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.

(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a
(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a
(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a

2,24 zł
2,04 zł
0,00 zł

(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a
(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a

2,35 zł
2,15 zł

(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a
(Rp) b. psych.; b. zespół Tourette’a

1,53 zł
2,20 zł

Sulpiryd Teva Sulpiride
kaps.: (50 mg) 24 szt.
kaps.: (100 mg) 24 szt.

Sulpiryd Teva Sulpiride
tabl.: (200 mg) 12 szt.
tabl.: (200 mg) 30 szt.
®

®

Sumamed ; Sumamed forte Azithromycin
tabl. powl.: (125 mg) 6 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 2 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 3 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 6 szt.
kaps.: (250 mg) 6 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: (100 mg/5 ml) but. 20 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 20 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 30 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: (200 mg/5 ml) but. 37,5 ml

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
PP
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
50% wd; 50% mukowis.
PP

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

20,59 zł
15,77 zł
19,53 zł
19,53 zł
13,41 zł
23,84 zł
30,46 zł

Sumilar Ramipril, Amlodipine
kaps. twarde: (5 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (5 mg+10 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+5 mg) 30 szt.
kaps. twarde: (10 mg+10 mg) 30 szt.

3,19 zł
5,80 zł
3,19 zł
5,80 zł

®

Sustonit Glyceryl trinitrate
tabl. o przedł. uwalnianiu: (6,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd

4,16 zł

Suvardio Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 84 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 84 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 84 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

1,30 zł
2,57 zł
6,76 zł
4,80 zł
12,84 zł
9,02 zł
24,45 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.
S75+; 30% zapob. z. serc.-naczyn., lecz. subst. hiperchol. pierw.

14,25 zł
26,98 zł
14,25 zł
26,98 zł
14,25 zł
26,98 zł

Suvardio Plus Rosuvastatin, Ezetimibe
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg+10 mg) 60 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 60 szt.
tabl.: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (20 mg+10 mg) 60 szt.

Symago Agomelatine
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.

(Rp) 30% epiz. depres. duże - dorośli

18,47 zł

Symamis Amisulpride
tabl.: (200 mg) 30 szt.
tabl.: (400 mg) 30 szt.

(Rp) R schizofrenia
(Rp) R schizofrenia

5,84 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; 30% wd

2,15 zł

Symapamid SR Indapamide
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

Symasteride Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,45 zł
13,09 zł

(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.
(Rp) S75+; R cukrz.

6,53 zł
7,39 zł
12,31 zł

Symazide MR 30; Symazide MR 60 Gliclazide
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (30 mg) 60 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (60 mg) 60 szt.

Symbicort Budesonide, Formoterol fumarate
aerozol inhalacyjny, zaw.: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) inhalator 120 dawek (Rp) S75+; 30% POChP

53,48 zł

96

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Symbicort Turbuhaler Budesonide, Formoterol fumarate
proszek do inh.: ((80 μg+4,5 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) 60 dawek
proszek do inh.: ((160 μg+4,5 μg)/dawkę) 120 dawek
proszek do inh.: ((320 μg+9 μg)/dawkę) 60 dawek

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
PP
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

25,35 zł
25,43 zł
27,25 zł

Symcloza Clozapine
tabl.: (25 mg) 50 szt.
tabl.: (100 mg) 50 szt.

(Rp) b. psych.
(Rp) b. psych.

1,42 zł
4,24 zł

(Rp) R endometr.

5,58 zł

Symdieno Dienogest
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.
®

Symepezil Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä

5,89 zł
10,58 zł

(Rp) b. nowotw. zł.; b. rak piersi w II rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy rak piersi
w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

19,51 zł

Symex Exemestane
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
®

Symfaxin ER Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

2,90 zł
5,50 zł
9,23 zł

Symflusal Salmeterol, Fluticasone propionate
proszek do inh.:
((50 μg+250 μg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
proszek do inh.: ((50 μg+500 μg)/dawkę) 60 dawek + inhalator Elpenhaler (Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,61 zł
8,14 zł

Symformin XR Metformin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (750 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (1000 mg) 60 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)
S75+; R cukrz.; R z. insulinoopor. (nie w cukrz.)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.
S75+; R cukrz.

6,86 zł
10,44 zł
8,69 zł
13,81 zł
10,41 zł
16,96 zł

®

Symglic Glimepiride
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (3 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (6 mg) 30 szt.

3,20 zł
3,20 zł
4,80 zł
6,40 zł
9,60 zł

®

Symla 25 Lamotrigine
tabl.: (25 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.

3,42 zł

(Rp) Ciąża; R ch. afekt.-dwubieg.; R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy;
R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN - wspom.
(Rp) Ciąża; R ä
(Rp) Ciąża; R cä

3,42 zł
3,20 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.
(Rp) S75+; R epilep. oporna; R p/ból. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL) - wspom.

4,44 zł
3,20 zł

(Rp) b. rak piersi w II rzucie; b. wcz. rak piersi w I rzucie; b. hormonozal. i HER2-ujemy
rak piersi w I rzucie - zaaw. nowotw. (przyp. inne niż w ChPL)

3,41 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

7,81 zł
9,60 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

5,15 zł
3,20 zł
4,80 zł
6,40 zł

®

Symla Lamotrigine
tabl.: (25 mg) 30 szt.
tabl.: (50 mg) 30 szt.
tabl.: (100 mg) 30 szt.
®

Symleptic Gabapentin
kaps. twarde: (100 mg) 100 szt.
kaps. twarde: (300 mg) 100 szt.

Symletrol Letrozole
tabl. powl.: (2,5 mg) 30 szt.
®

Symlosin SR Tamsulosin hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.
®

Symquel XR Quetiapine
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (400 mg) 60 szt.

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

®

Symtrend Carvedilol
tabl. powl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

5,74 zł
6,31 zł
5,86 zł

®

Syndi-35 Cyproterone acetate, Ethinylestradiol
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 21 szt.
tabl. drażowane: (2 mg+0,035 mg) 63 szt.

(Rp) 30% wd
(Rp) 30% wd

6,84 zł
18,93 zł

(Rp) 50% wd

17,42 zł

®

Syntarpen Cloxacillin
tabl. powl.: (500 mg) 16 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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®

Systen 50 Estradiol
system transdermalny: (50 μg/24 h) 6 szt.

(Rp) 30% wd; 30% ICD-10: F64.0

6,74 zł

®

Systen Conti Estradiol, Norethisterone acetate
system transdermalny: (3,2 mg+11,2 mg (50 μg+170 μg)/24 h) 8 szt. (Rp) 30% wd

22,16 zł

®

Systen Sequi Estradiol, Norethisterone acetate
system transdermalny: 8 szt. (4 szt.+4 szt.)

(Rp) 30% wd

13,37 zł

(Rp) 50% wd

12,80 zł

(Rp) S75+; 30% wd

37,10 zł

®

Taclar Clarithromycin
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

Taflotan Multi Tafluprost
krople do oczu, roztw.: (15 μg/ml) but. 3 ml

Tamiron Tamsulosin hydrochloride
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

3,20 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,28 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

4,11 zł
6,40 zł
9,60 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,00 zł

(Rp) b. nowotw. zł.

0,05 zł

TamisPras Tamsulosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.

Tamoptim Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.
®

Tamoxifen Sandoz Tamoxifen
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

Tamoxifen-Egis Tamoxifen
tabl.: (20 mg) 30 szt.

Tamsudil Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,90 zł
22,38 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) PP

3,20 zł

TamsuGen 0,4 mg Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.

Tanatril Imidapril hydrochloride
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (20 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,95 zł
18,55 zł
31,98 zł

Tanyz; Tanyz ERAS Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu ERAS: (0,4 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) PP

8,55 zł
8,04 zł

Taptiqom Tafluprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((15 μg+5 mg)/ml) 30 poj. x 0,3 ml

(Rp) S75+; 30% wd

53,90 zł

®

Targin Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.

(Rpw) PP
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) PP
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) PP
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) PP
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.

3,52 zł
0,00 zł
0,00 zł
610,00 zł
0,00 zł

®

Tarivid 200 Ofloxacin
tabl. powl.: (200 mg) 10 szt.

(Rp) 50% wd
b. gruźlica, w tym g. wielolekooporna i inne mykobakter.

12,07 zł
8,39 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

10,44 zł
14,75 zł
16,71 zł
19,72 zł
7,63 zł
12,94 zł
16,40 zł

®

Taromentin Amoxicillin, Clavulanic acid
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg+125 mg) 21 szt.
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7)
tabl. powl.: (875 mg+125 mg) 21 szt.
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 35 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 70 ml
proszek do sporz. zaw. doustnej: ((400 mg+57 mg)/5 ml) but. 140 ml
®

®

50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.
50% wd; 50% zakaż. w niedob. odpor. - profilak.

®

Tegretol ; Tegretol CR 200; Tegretol CR 400 Carbamazepine
zaw. doustna: (20 mg/ml) 100 ml

zaw. doustna: (20 mg/ml) 250 ml
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (400 mg) 30 szt.

(Rp) Ciąża; R wd; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj. przerz.
do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. psych.
(Rp) Ciąża; R wd; R ä
b. psych.
(Rp) Ciąża; R epilep.; R b. neuropat. inny niż w ChPL; R nap. padaczk. w bezobj.
przerz. do kory ruch. mózgu - profilak.; R neural. inna niż w ChPL;
R p/ból. nowotw. - wspom.; R stan po epiz. padaczk. induk. przerz. w OUN
b. psych.

4,19 zł
0,99 zł
3,20 zł
0,00 zł
8,31 zł
5,11 zł
6,98 zł
3,78 zł
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Telam Telmisartan, Amlodipine
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

4,19 zł
4,19 zł
7,51 zł
7,51 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

6,84 zł
6,84 zł
12,80 zł
12,80 zł

Teldipin Telmisartan, Amlodipine
tabl.: (40 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg+10 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+10 mg) 28 szt.

Telmabax Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,05 zł
8,65 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

4,77 zł
8,88 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,58 zł
12,28 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,87 zł
10,86 zł

Telmisartan Bluefish Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

Telmisartan Egis Telmisartan
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.

Telmisartan Genoptim Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

Telmisartan HCT Egis Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

8,97 zł
17,61 zł
17,61 zł

Telmisartan + HCT Genoptim Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

6,24 zł
11,60 zł
11,60 zł

Telmisartan Mylan Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,33 zł
8,77 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,05 zł
9,22 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

9,19 zł
12,82 zł
17,50 zł
23,77 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

5,59 zł
10,31 zł
10,31 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

9,85 zł
18,81 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

10,44 zł
19,99 zł
19,99 zł

Telmisartan Orion Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

Telmix Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 56 szt.

Telmix Plus Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

Telmizek Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

Telmizek HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.

Tenox Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 90 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,53 zł
6,52 zł
4,50 zł

Tensart Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,03 zł
11,40 zł

(Rp) S75+; 30% wd

11,40 zł

Tensart HCT Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej
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Terbinafine Aurobindo Terbinafine hydrochloride
tabl.: (250 mg) 14 szt.
tabl.: (250 mg) 28 szt.

(Rp) PP
(Rp) S75+; 50% wd

19,48 zł

(Rp) S75+; 50% wd

11,24 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

9,04 zł
10,17 zł

(Rp) S75+; R wd

36,61 zł

(Rp) S75+; R wd

24,42 zł

®

Terbisil Terbinafine hydrochloride
tabl.: (250 mg) 14 szt.

Tertens-AM Indapamide, Amlodipine
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu: (1,5 mg+10 mg) 30 szt.
®

Tertensif Bi-Kombi Perindopril arginine, Indapamide
tabl. powl.: (10 mg+2,5 mg) 30 szt.
®

Tertensif Kombi Perindopril arginine, Indapamide
tabl. powl.: (5 mg+1,25 mg) 30 szt.
®

Tertensif SR Indapamide
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (1,5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

7,62 zł

(Rp) R hiperkinet. zab. motor. w ch. Huntingt.

3,20 zł

Tetmodis Tetrabenazine
tabl.: (25 mg) 112 szt.
®

Teveten Eprosartan
tabl. powl.: (600 mg) 14 szt.

(Rp) S75+; 30% wd

21,58 zł

Texibax Esomeprazole
tabl. dojelitowe: (20 mg) 28 szt.
tabl. dojelitowe: (40 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

4,36 zł
8,33 zł

Tezeo Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 56 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,87 zł
12,34 zł
12,85 zł
22,79 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,44 zł
16,00 zł
16,00 zł
30,12 zł
16,00 zł
30,12 zł

Tezeo HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

®

Theospirex retard Theophylline
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 50 szt.
®

(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R bradykar. do 18 rż.

5,57 zł
4,00 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% moczówka nerkopoch.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.

2,57 zł
3,34 zł

®

Tialorid ; Tialorid mite Amilorid, Hydrochlorothiazide
tabl.: (5 mg+50 mg) 50 szt.
tabl. mite: (2,5 mg+25 mg) 50 szt.

Tianesal Tianeptine sodium
tabl. powl.: (12,5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (12,5 mg) 90 szt.

(Rp) 30% psych.
(Rp) 30% psych.

12,41 zł
26,25 zł

Tilaprox Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

5,20 zł

(Rp) b. psych.

0,00 zł

(Rp) b. psych.

0,00 zł

®

Tisercin Levomepromazine
tabl. powl.: (25 mg) 50 szt.
®

Tisercin Levomepromazine
roztw. do wstrz.: (25 mg/ml) 10 amp. 1 ml

Titlodine Tolterodine tartrate
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

10,29 zł
21,06 zł

(Rp) PP
(Rp) 30% stward. rozsiane

10,89 zł
8,71 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,73 zł
16,59 zł
29,21 zł
16,59 zł
31,30 zł
55,84 zł
16,59 zł
31,30 zł
55,84 zł

Tizanor Tizanidine
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.

Tolucombi Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 84 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 84 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 84 szt.

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

Tolura Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.

7,83 zł
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tabl.: (40 mg) 56 szt.
tabl.: (40 mg) 84 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg) 84 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% wd; 30% ä
S75+; 30% wd; 30% ä
S75+; 30% wd; 30% ä
S75+; 30% wd; 30% ä
S75+; 30% wd; 30%ä

18,12 zł
18,48 zł
14,78 zł
34,36 zł
34,41 zł

®

Tolzurin Tolterodine tartrate
kaps. o przedł. uwalnianiu: (2 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (4 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

10,42 zł
21,06 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a

19,51 zł
32,49 zł
9,72 zł
6,56 zł
7,09 zł
3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R epilep. oporna
R epilep. oporna
R epilep. oporna
R epilep. oporna

®

Topamax Topiramate
kaps.: (15 mg) 60 szt.
kaps.: (25 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.

Topiramat Bluefish Topiramate
tabl. powl.: (25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 28 szt.

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł

Toptelmi Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 56 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

6,87 zł
7,51 zł
12,85 zł
13,13 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

5,30 zł
9,72 zł
9,72 zł
17,56 zł
9,72 zł
17,56 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a
R epilep. oporna; R zespół Tourette’a

Toptelmi HCT Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. drażowane: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. drażowane: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 28 szt.
tabl. drażowane: (80 mg+25 mg) 56 szt.

Toramat Topiramate
tabl. powl.: (25 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.

4,90 zł
5,57 zł
5,89 zł
5,02 zł

Torecan Thiethylperazine maleate
tabl. powl.: (6,5 mg) 50 szt.

(Rp) 30% wd
R nowotw. zł.

7,39 zł
3,20 zł

(Rp) 30% wd
R nowotw. zł.

3,89 zł
3,20 zł

Torecan Thiethylperazine maleate
czopki doodbytnicze: (6,5 mg) 6 szt.
®

®

®

®

Torendo Q-Tab 1 mg; Torendo Q-Tab 2 mg Risperidone
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 20 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (1 mg) 50 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 20 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (2 mg) 50 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a
R schizofrenia; R zespół Tourette’a

4,49 zł
3,74 zł
5,27 zł
3,20 zł

Torvacard 10; Torvacard 20; Torvacard 40; Torvacard Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,23 zł
7,80 zł
12,13 zł
33,06 zł
23,12 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

5,78 zł
8,02 zł
11,97 zł

(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik.,
cukrz. o znanej przycz. - dorośli

207,20 zł

Torvalipin Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.

Toujeo Insulin glargine

roztw. do wstrz.: (300 j./ml) 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml

Tramadol Aurovitas Tramadol hydrochloride
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,73 zł
0,79 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,93 zł
0,99 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

7,29 zł
1,48 zł

Tramadol Krka Tramadol hydrochloride
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.

Tramadol Krka Tramadol hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.
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(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

10,90 zł
1,22 zł
10,07 zł
1,36 zł
15,08 zł
0,57 zł
12,58 zł
0,97 zł
19,18 zł
0,00 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

3,58 zł
1,22 zł
22,00 zł
0,00 zł

Tramadol Krka Tramadol hydrochloride
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml
®

Tramadol + Paracetamol Genoptim Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

6,49 zł
0,00 zł
2,68 zł
0,50 zł
4,72 zł
0,37 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

5,65 zł
3,71 zł
7,63 zł
5,27 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,27 zł
0,00 zł

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

2,58 zł
1,27 zł
2,63 zł
0,00 zł

Tramadol Synteza Tramadol hydrochloride
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml
®

Tramal Tramadol hydrochloride
czopki doodbytnicze: (100 mg) 5 szt.
®

Tramal Tramadol hydrochloride
roztw. do wstrz.: (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml
roztw. do wstrz.: (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml
®

®

®

®

®

Tramal ; Tramal Retard 50; Tramal Retard 100; Tramal Retard 150; Tramal Retard 200 Tramadol hydrochloride
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (100 mg/ml) but. 96 ml z pompką doz.
kaps. twarde: (50 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (50 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 50 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 10 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 50 szt.

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

4,79 zł
2,43 zł
22,68 zł
0,00 zł
3,39 zł
1,45 zł
1,66 zł
0,69 zł
4,48 zł
1,58 zł
6,89 zł
2,05 zł
3,11 zł
1,17 zł
7,97 zł
2,16 zł
12,03 zł
2,35 zł
4,64 zł
1,74 zł
10,17 zł
1,46 zł
16,73 zł
2,22 zł
5,76 zł
1,89 zł
13,77 zł
2,16 zł
20,77 zł
1,42 zł

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.
(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

9,99 zł
18,99 zł
2,73 zł
0,55 zł
4,84 zł
0,49 zł
7,19 zł
0,00 zł

Tramapar Tramadol hydrochloride, Paracetamol
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (37,5 mg+325 mg) 100 szt.
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®

Tramundin Tramadol hydrochloride
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.
®

®

(Rp) 30% wd
b. nowotw. zł.

9,44 zł
3,63 zł

®

Transtec 35 μg/h; Transtec 52,5 μg/h; Transtec 70 μg/h Buprenorphine
system transdermalny: (20 mg w plastrze; 35 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (30 mg w plastrze; 52,5 μg/h) 5 szt.
system transdermalny: (40 mg w plastrze; 70 μg/h) 5 szt.

(Rp) R wd
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd
b. nowotw. zł.
(Rp) R wd
b. nowotw. zł.

13,12 zł
9,92 zł
16,71 zł
13,51 zł
21,00 zł
17,80 zł

(Rp) S75+; R jaskra

19,26 zł

(Rp) S75+; R jaskra

4,97 zł

(Rp) S75+; R jaskra

7,64 zł

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler.
po min. 2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk.
z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

®

Travatan Travoprost
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) but. 2,5 ml

Travoprost Genoptim Travoprost
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) but. 2,5 ml

Travoprost+Timolol Genoptim Travoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((40 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml

Trelema Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.
®

®

®

®

Tresiba FlexTouch ; Tresiba Penfill Insulin
degludec
®
roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wstrzykiwaczy FlexTouch 3 ml
roztw. do wstrz.: (200 j./ml) 3 wstrzykiwacze FlexTouch® 3 ml

roztw. do wstrz.: (100 j./ml) 5 wkładów Penfill® 3 ml

(Rp) PP
(Rp) S75+; Ciąża; 30% cukrz. t.1 dzieci >1 rż. do 18 rż., cukrzyca t.2 dzieci >1 rż.
do 18 rż. insulina NPH 6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 dzieci >1 rż. do 18 rż.
insulina NPH 6 mies. nawr. epiz. hipoglik., cukrz. dzieci >1 rż. do 18 rż.
o znanej przycz.; 30% cukrz. t.1 - dorośli; 30% cukrz. t.2 dorośli insulina NPH
6 mies. HbA1c ³8%, cukrz. t.2 dorośli insulina NPH 6 mies.
nawr. epiz. hipoglik., cukrz. o znanej przycz.
(Rp) S75+; Ciąża; 30% ä.

116,93 zł
99,09 zł

Trevicta Paliperidone
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(263 mg) amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (350 mg) amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły (Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(525 mg) amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
(Rp) b. schizofrenia, palmitynian paliperydonu 1 wstrzyk./mies. dorośli - lecz. podtrz.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

®

Trexan 2,5 mg Methotrexate
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.

(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL

13,25 zł

(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL

44,37 zł

(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL
(Rp) R wd; R sarkoidoza; R ziarniniak. ch. płuc inne niż w ChPL

12,67 zł
42,67 zł

(Rp) Ciąża; R epilep. oporna
(Rp) Ciąża; R epilep. oporna
(Rp) Ciąża; R epilep. oporna

17,78 zł
27,03 zł
3,20 zł

®

Trexan 10 mg Methotrexate
tabl.: (10 mg) 100 szt.

Trexan Neo Methotrexate
tabl.: (2,5 mg) 100 szt.
tabl.: (10 mg) 100 szt.
®

Trileptal Oxcarbazepine
tabl. powl.: (300 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (600 mg) 50 szt.
zaw. doustna: (60 mg/ml) but. 250 ml

Trimbow Beclometasone dipropionate, Formoterol fumarate, Glycopyrronium bromide
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 μg+5 μg+9 μg)/dawkę) poj. 60 dawek (Rp) PP
aerozol inhalacyjny, roztw.: ((87 μg+5 μg+9 μg)/dawkę) poj. 180 dawek (Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz., brak efektów po kortykoster. wziew.
i LABA, LABA i d. dział. antag. r. musk.

91,19 zł

®

Trioxal Itraconazole
kaps.: (100 mg) 4 szt.
kaps.: (100 mg) 15 szt.
kaps.: (100 mg) 28 szt.
®

®

(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.
(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% grzyb. po przeszcz. szpiku - profilak.

9,77 zł
56,23 zł
53,44 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

7,69 zł
9,53 zł
14,18 zł

®

Tritace 2,5; Tritace 5; Tritace 10 Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

Tritace 2,5 comb; Tritace 5 comb Ramipril, Hydrochlorothiazide
tabl.: (2,5 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (5 mg+25 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

8,46 zł
9,53 zł

®

Trittico CR Trazodone hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 20 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 60 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

10,92 zł
14,11 zł
37,61 zł

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

19,14 zł
37,04 zł

®

Trittico XR Trazodone hydrochloride
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
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Tropicamidum WZF 0,5%; Tropicamidum WZF 1% Tropicamide
krople do oczu, roztw.: (5 mg/ml) 2 but. x 5 ml
krople do oczu, roztw.: (10 mg/ml) 2 but. x 5 ml

(Rp) R wd
(Rp) R wd

3,20 zł
3,20 zł

Trosicam Meloxicam
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (7,5 mg) 20 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 20 szt.

Trulicity Dulaglutide
roztw. do wstrz.: (0,75 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (1,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (3 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml
roztw. do wstrz.: (4,5 mg/0,5 ml) 2 wstrzykiwacze x 0,5 ml

(Rp) PP
(Rp) 50% wd

20,30 zł
5,24 zł

(Rp) 30% cukrz. t.2 lecz. 2 leki doust. 6 mies. HbA1c ³8%, BMI ³35 kg/m oraz
b. wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe
(Rp) 30% ä
(Rp) 30% ä
(Rp) 30% ä

68,19 zł
68,19 zł
68,19 zł
68,19 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

8,40 zł
12,05 zł
18,69 zł
15,24 zł
18,69 zł
32,71 zł
3,20 zł

2

Trund Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 100 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

®

Trusopt Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml

(Rp) S75+; R jaskra

8,67 zł

®

Tulip Atorvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

6,45 zł
12,79 zł
18,47 zł
9,16 zł
15,48 zł
22,14 zł
8,91 zł
10,65 zł
15,57 zł
26,63 zł

®

Ulgastran Sucralfate
zaw. doustna: (1 g/5 ml) but. 250 ml

(Rp) 50% wd

11,44 zł

Ultibro Breezhaler Indacaterol, Glycopyrronium bromide
proszek do inh. w kaps. twardej: (85 μg/dawkę+43 μg/dawkę) 30 szt. (Rp) S75+; 30% POChP dorośli - lecz. podtrz.

52,06 zł

Ultop Omeprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (10 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (20 mg) 56 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (40 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

12,23 zł
9,47 zł
15,90 zł
15,90 zł

®

Unasyn Sultamicillin
tabl.: (375 mg) 12 szt.

(Rp) 50% wd

26,11 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,21 zł
14,51 zł
19,57 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,17 zł
13,95 zł
19,57 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

13,02 zł
13,02 zł
24,15 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

33,73 zł
31,98 zł
36,94 zł
12,07 zł

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt. bad. urod.

11,77 zł

®

Uprox Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 60 szt.
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 90 szt.
®

Uprox XR Tamsulosin hydrochloride
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 60 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (0,4 mg) 90 szt.

Urimper Tolterodine tartrate
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (2 mg) 60 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 60 szt.

Uroflow 1; Uroflow 2 Tolterodine tartrate
tabl. powl.: (1 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (1 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (2 mg) 28 szt.

Uroflow SR Tolterodine tartrate
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (4 mg) 30 szt.

Uronezyr Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

6,37 zł

Uronorm Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

9,23 zł
16,58 zł
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Urostad Tamsulosin hydrochloride
kaps. o zmodyf. uwalnianiu, twarde: (0,4 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

6,01 zł

Ursocam Ursodeoxycholic acid
tabl.: (250 mg) 25 szt. (pojemnik)
tabl.: (250 mg) 90 szt.
tabl.: (250 mg) 100 szt. (pojemnik)

(Rp) PP
(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium ;
30% cholestaza ciężarnych
(Rp) Ciąża; 30% ä

41,14 zł
28,19 zł
30,82 zł

®

Ursopol Ursodeoxycholic acid
kaps.: (150 mg) 20 szt.
kaps.: (150 mg) 50 szt.
kaps.: (300 mg) 50 szt.

(Rp) PP
(Rp) PP
(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium ;
30% cholestaza ciężarnych

17,49 zł
31,20 zł
15,20 zł

(Rp) Ciąża; 30% pierw. żół. marskość wątroby począt. stadium ;
30% zab. czyn. wątroby i d. żółciow. mukowis.; 30% cholestaza ciężarnych
(Rp) Ciąża; 30% ä

12,88 zł
24,55 zł

(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub
komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.;
R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.

513,50 zł

Ursoxyn Ursodeoxycholic acid
kaps. twarde: (250 mg) 50 szt.
kaps. twarde: (250 mg) 100 szt.

Valcyclox Valganciclovir
tabl. powl.: (450 mg) 60 szt. (blister)

Valcyte Valganciclovir
proszek do sporz. roztw. doustnego: (50 mg/ml) but. 12 g

(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni, przeciwwsk. do stos.
walgan-cyklowiru w stałej doust. postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust.
postaci farm.; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub
komórek - profilak. do 110 dni, przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej
doust. postaci farm.; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.,
przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.;
R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.,
przeciwwsk. do stos. walgancyklowiru w stałej doust. postaci farm.

3,20 zł

(Rp) R cytomeg. przeszcz. nerek - profilak. do 200 dni; R cytomeg. przeszcz. n. miąż. profilak. do 110 dni; R cytomeg. przeszcz. kończyny, rogówki, szpiku, tkanek lub
komórek - profilak. do 110 dni; R cytomeg. transpl. narządów lub szpiku - lecz.;
R zakaż. w. Ebsteina-Barr po transpl. narządów lub szpiku - lecz.

3,20 zł

Valhit Valganciclovir
tabl. powl.: (450 mg) 60 szt.

ValproLEK 300; ValproLEK 500 Valproate sodium, Valproic acid
tabl. o przedł. uwalnianiu: (300 mg) 30 szt.
tabl. o przedł. uwalnianiu: (500 mg) 30 szt.

(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.
(Rp) R epilep.; R neural. lub neuropat. twarzy
b. psych.

3,20 zł
0,00 zł
3,20 zł
0,00 zł

Valsacor Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 60 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (320 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,15 zł
14,27 zł
19,57 zł
13,42 zł
26,56 zł
36,43 zł
24,93 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

3,52 zł
6,16 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

2,64 zł
5,02 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

2,78 zł
5,19 zł
5,09 zł
9,61 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

5,09 zł
9,61 zł
5,19 zł
9,81 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

12,85 zł
12,85 zł
12,85 zł

Valsartan Aurovitas Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.

Valsartan Medical Valley Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.

Valtap Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 56 szt.

Valtap HCT Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 56 szt.

Valtricom Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (5 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg+160 mg+25 mg) 28 szt.
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Valzek Valsartan
tabl.: (80 mg) 28 szt.
tabl.: (160 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,90 zł
10,92 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 6 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

7,15 zł
13,42 zł

(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd
(Rp) S75+; 30% wd

7,03 zł
14,27 zł
14,27 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,31 zł
9,53 zł
13,89 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

3,97 zł
8,51 zł

®

Vanatex Valsartan
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg) 28 szt.
®

Vanatex HCT Valsartan, Hydrochlorothiazide
tabl. powl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (160 mg+25 mg) 28 szt.

Vasilip Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Vastan Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.

VaxigripTetra Influenza vaccine
zaw. do wstrz.: amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

(Rp) S75+; Ciąża; 50% grypa profilak. 6-24 mż., 60 mż.-18 rż.;
50% grypa profilak. >65 rż.; 50% grypa profilak. - ciąża, 24-60 mż.,
18-65 rż. ze zwiększ. ryzykiem powikł. pogryp.

25,95 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

5,27 zł
9,40 zł
9,40 zł
16,61 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,25 zł
7,35 zł
13,15 zł

®

Velafax Venlafaxine
tabl.: (37,5 mg) 28 szt.
tabl.: (37,5 mg) 56 szt.
tabl.: (75 mg) 28 szt.
tabl.: (75 mg) 56 szt.

Velaxin ER Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.

Vellofent Fentanyl
tabl. podjęzyk.: (67 μg) 30 szt.
tabl. podjęzyk.: (133 μg) 30 szt.
tabl. podjęzyk.: (267 μg) 30 szt.
tabl. podjęzyk.: (400 μg) 30 szt.
tabl. podjęzyk.: (533 μg) 30 szt.
tabl. podjęzyk.: (800 μg) 30 szt.

(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli
(Rpw) R p/ból. nowotw. opioidy - dorośli

3,77 zł
3,77 zł
3,77 zł
3,77 zł
3,77 zł
3,77 zł

(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.
(Rpw) R neural. popółp. przewl.; R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
b. nowotw. zł.

5,40 zł
2,20 zł
6,86 zł
3,66 zł
3,20 zł
0,00 zł
3,20 zł
0,00 zł
6,40 zł
0,00 zł

®

Vendal retard Morphine hydrochloride
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (30 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) 30 szt.
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu: (200 mg) 30 szt.

Venlafaxine Apotex Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 56 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
PP
S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,99 zł
8,82 zł
116,42 zł
15,48 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,04 zł
7,43 zł

(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.
(Rp) S75+; 30% neural. lub neuropat. twarzy; 30% psych.; 30% ból. polineuropat. cukrz.

4,37 zł
7,47 zł
13,32 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd
(Rp) S75+; Ciąża; R wd

15,47 zł
17,80 zł

(Rp) S75+; Ciąża; R wd
(Rp) PP

3,20 zł
12,38 zł

Venlafaxine Bluefish XL Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde: (150 mg) 28 szt.

Venlectine Venlafaxine
kaps. o przedł. uwalnianiu: (37,5 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) 28 szt.
kaps. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) 28 szt.
®

Ventolin Salbutamol
roztw. do nebulizacji: (1 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml
roztw. do nebulizacji: (2 mg/ml) 20 amp. x 2,5 ml
®

®

Ventolin ; Ventolin Dysk Salbutamol
aerozol inhalacyjny, zaw.: (100 μg/dawkę) 200 dawek
proszek do inh.: (200 μg/dawkę) 60 dawek
®

Vermox Mebendazole
tabl.: (100 mg) 6 szt.

(Rp) R wd

3,20 zł

106

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Verospiron Spironolactone
tabl.: (25 mg) 20 szt.
kaps.: (50 mg) 30 szt.
kaps.: (100 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% pozawał. dysf. skurcz. lewej kom.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

4,09 zł
4,86 zł
6,32 zł

Vesisol Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

7,47 zł
13,04 zł

(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
(Rp) S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

9,23 zł
16,58 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

10,10 zł
15,45 zł
20,34 zł
25,49 zł
5,50 zł
4,00 zł

Vesoligo Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

Vetira Levetiracetam
tabl. powl.: (250 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (750 mg) 50 szt.
tabl. powl.: (1 g) 50 szt.
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 150 ml
roztw. doustny: (100 mg/ml) but. 300 ml

Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.
Ciąża; R epilep.

Vidotin Perindopril erbumine
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (8 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

5,95 zł
11,59 zł

®

Vilpin Amlodipine
tabl.: (5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl.: (10 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

2,25 zł
4,43 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ob. Raynauda twardzina ukł.

1,85 zł
3,09 zł

Vilpin Amlodipine
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
®

Vilpin Combi Perindopril tosylate, Amlodipine
tabl.: (5 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg+10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg+10 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd
S75+; R wd

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
PP
R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
2 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.;
R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
3 próbach t. dodanej udokum. przeciwwsk. do lecz. stałymi postaciami doust.

15,47 zł
15,47 zł
25,09 zł
25,09 zł

Vimpat Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.
syrop: (10 mg/ml) but. 200 ml

3,20 zł

®

Viregyt K Amantadine hydrochloride
kaps.: (100 mg) 50 szt.

(Rp) S75+; 30% ch. i z. Parkinsona; 30% dysk. późna - dorośli

6,08 zł

Visanne Dienogest
tabl.: (2 mg) 28 szt.

(Rp) R endometr.

90,35 zł

®

Vitacon Phytomenadione
tabl. drażowane: (10 mg) 30 szt.

Vitaminum B12 WZF Cyanocobalamin
roztw. do wstrz.: (100 μg/ml) 10 amp. 1 ml
roztw. do wstrz.: (1000 μg/2 ml) 5 amp. 2 ml

(Rp) R wd

3,20 zł

(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% wd

10,79 zł
3,74 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä
(Rp) S75+; R wd; R ä

3,79 zł
10,44 zł
7,28 zł
19,20 zł
13,55 zł
38,40 zł

(Rp) S75+; R wd; R przewl. ch. nerek inna niż w ChPL do 18 rż.;
R renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.
(Rp) S75+; R wd; R ä

6,56 zł
12,26 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa
(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,81 zł
3,20 zł
20,55 zł
6,40 zł

Vivace 2,5 mg; Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril
tabl.: (2,5 mg) 30 szt.
tabl.: (2,5 mg) 90 szt.
tabl.: (5 mg) 30 szt.
tabl.: (5 mg) 90 szt.
tabl.: (10 mg) 30 szt.
tabl.: (10 mg) 90 szt.

Vivace 5 mg; Vivace 10 mg Ramipril
tabl.: (5 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.

VivaChek Ino
test paskowy: 50 szt.
test paskowy: 100 szt.
®

Vivacor Carvedilol
tabl.: (6,25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)

(Rp) S75+; 30% niewydol. serca II-IV NYHA;
30% zast. niewydol. serca inna niż w ChPL do 18 rż.

6,03 zł

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl.: (6,25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)
tabl.: (12,5 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl.: (12,5 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)
tabl.: (25 mg) 30 szt. (3 blistry x 10)
tabl.: (25 mg) 60 szt. (6 blistrów x 10)

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

S75+; 30% ä
S75+; 30% ä
S75+; 30% ä
S75+; 30% ä
S75+; 30% ä
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12,07 zł
9,23 zł
18,35 zł
10,74 zł
18,95 zł

Vixam Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

8,18 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

4,15 zł
8,96 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,67 zł
11,74 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

5,12 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

3,76 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

7,12 zł
12,54 zł

Vizibim Bimatoprost
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) but. 3 ml
krople do oczu, roztw.: (0,3 mg/ml) 3 but. x 3 ml

Vizidor Dorzolamide
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: (20 mg/ml) 3 but. x 5 ml

Vizidor Duo Dorzolamide, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) but. 5 ml
krople do oczu, roztw.: ((20 mg+5 mg)/ml) 3 but. x 5 ml

Vizilatan Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 3 butelki 2,5 ml

Vizitrav Travoprost
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) pojemnik 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (40 μg/ml) 3 pojemniki x 2,5 ml

Voriconazole Accord Voriconazole
tabl. powl.: (50 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 30 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
PP
R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.

3,20 zł

Voriconazol Polpharma Voriconazole
tabl. powl.: (200 mg) 20 szt.

(Rp) R wd; R grzyb. w niedob. odpor. - profilak.

24,33 zł

(Rp) S75+; R wd
(Rp) S75+; R wd

12,25 zł
19,08 zł

(Rp) 30% cukrz.
R cukrz. t.1, poz. typy 3 wstrz., pompa

10,64 zł
3,20 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

10,14 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,78 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

10,18 zł
10,67 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

10,19 zł
8,00 zł

(Rp) S75+; R jaskra
(Rp) S75+; R jaskra

6,50 zł
10,65 zł

Warfin Warfarin
tabl.: (3 mg) 100 szt.
tabl.: (5 mg) 100 szt.

Wellion SymPhar
test paskowy: 50 szt.
®

Xalacom Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((0,05 mg+5 mg)/ml) 3 but. 2,5 ml
®

Xalatan Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 3 but. x 2,5 ml

Xaloptic Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 3 but. x 2,5 ml

Xaloptic Combi Latanoprost, Timolol
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) but. 2,5 ml
krople do oczu, roztw.: ((50 μg+5 mg)/ml) 3 but. x 2,5 ml

Xaloptic Free Latanoprost
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 30 pojemników x 0,2 ml
krople do oczu, roztw.: (50 μg/ml) 90 pojemników x 0,2 ml

Xancodal Oxycodone hydrochloride
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg) 100 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (60 mg) 100 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (80 mg) 100 szt.

(Rpw) S75+; R wd; R neural. popółp. przewl.; R nowotw. zł.;
R wieloobj. miejsc. z. bólowy I i II
(Rpw) S75+; R wd; R ä
(Rpw) S75+; R wd; R ä

5,69 zł
8,53 zł
11,38 zł

Xanconalon Oxycodone hydrochloride, Naloxone hydrochloride
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 30 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (5 mg+2,5 mg) 60 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 30 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (10 mg+5 mg) 60 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 30 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (20 mg+10 mg) 60 szt.
tabl. dojelit. o przedł. uwalnianiu: (40 mg+20 mg) 60 szt.

(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.
(Rpw) b. p/ból. nowotw. zapar. poopioid.

1,36 zł
0,12 zł
0,12 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Xanderla Goserelin
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.

(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty;
R zaham. czynności przysadki w hiperstymul. jajników; R obniżenie popędu

3,20 zł

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

8,96 zł

Xanderla LA Goserelin
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.
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Xarelto Rivaroxaban
tabl. powl.: (10 mg) 10 szt.

(Rp) S75+; R ż. powikł. zakrz.-zat. po allop. biodra do 30 dnia lub kolana
do 14 dnia dorośli - prew. pierw.
(Rp) PP

tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.

53,21 zł

Xarelto Rivaroxaban
tabl. powl.: (15 mg) 14 szt.

(Rp) S75+; 30% zator. pł. (lecz.), ZŻG i zator. pł. (profilak.) dorośli;
30% ZŻG >18 rż. - lecz.;
30% ZŻG, zator. pł. po ostrej ZŻG >18 rż. - profilak. nawrotów
(Rp) PP
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) PP

tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 42 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.

68,07 zł
186,92 zł
49,01 zł

®

Xartan Losartan potassium
tabl. powl.: (50 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek
inna niż w ChPL do 18 rż.; 30% renoprotek. inna niż w ChPL do 18 rż.

15,57 zł

Xeplion Paliperidone
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (75 mg) amp.-strzyk. + 2 igły (Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperydon - dorośli
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (100 mg) amp.-strzyk. + 2 igły (Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperydon - dorośli
zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu: (150 mg) amp.-strzyk. + 2 igły (Rp) b. schizofrenia nawrót, rysperydon lub paliperydon - dorośli

0,02 zł
0,03 zł
0,05 zł

Xetanor 20 mg Paroxetine
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.

9,01 zł

Ximve Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 30 szt.
®

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.

4,80 zł
8,85 zł
9,48 zł
14,76 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

11,73 zł
13,83 zł
20,44 zł
24,21 zł

®

Xorimax 250; Xorimax 500 Cefuroxime axetil
tabl. drażowane: (250 mg) 10 szt.
tabl. drażowane: (250 mg) 14 szt.
tabl. drażowane: (500 mg) 10 szt.
tabl. drażowane: (500 mg) 14 szt.

XP Analog LCP
proszek do sporz. roztw. doustnego: 400 g

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

(Rp) R fenyloketonuria

3,20 zł

XP Maxamum o smaku pomarańczowym
proszek do sporz. zaw. doustnej: 1500 g (30 saszetek x 50 g)

Xyzal Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 7 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
roztw. doustny: (0,5 mg/ml) but. 200 ml

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

5,96 zł
18,12 zł
14,17 zł

(Rp) S75+; 30% ch. Alzheimera; 30% otępien. w ch. Parkinsona;
30% otępien. z ciałami Lewy’ego
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä
(Rp) S75+; 30% ä

12,80 zł
12,63 zł
12,80 zł
12,63 zł

Yasnal; Yasnal Q-Tab Donepezil hydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.

Zafiron Formoterol fumarate
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 60 szt.
proszek do inh. w kaps. twardej: (12 μg) 120 szt.

(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli
(Rp) S75+; Ciąża; R astma, POChP, eozyn. zapal. oskrzeli

6,49 zł
6,40 zł

(Rp) R endometr.

3,20 zł

Zafrilla Dienogest
tabl.: (2 mg) 28 szt.

Zahron Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

1,29 zł
2,50 zł
2,50 zł
4,78 zł
3,67 zł
6,94 zł
5,81 zł
8,97 zł
6,94 zł
13,19 zł
8,97 zł
17,08 zł

Zalanzo Lansoprazole
kaps. dojelitowe, twarde: (15 mg) 28 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 14 szt.
kaps. dojelitowe, twarde: (30 mg) 28 szt.

(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.
(Rp) PP
(Rp) 50% wd; 50% zapal. bł. śluz. żołądka <2 rż.

5,03 zł

(Rp) R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona

6,09 zł

9,57 zł

Zalasta Olanzapine
tabl.: (5 mg) 28 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl.: (5 mg) 35 szt.
tabl.: (5 mg) 70 szt.
tabl.: (10 mg) 28 szt.
tabl.: (10 mg) 35 szt.
tabl.: (10 mg) 70 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 35 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 70 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 35 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 70 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 35 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 70 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 35 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 70 szt.

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
PP
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

109
5,62 zł
4,57 zł
7,47 zł
6,09 zł
5,62 zł
4,57 zł

7,47 zł
4,48 zł
236,52 zł
11,20 zł
5,97 zł
320,70 zł
14,93 zł

Zamur 250; Zamur 500 Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

11,16 zł
15,02 zł
20,44 zł
27,62 zł

Zanacodar Telmisartan
tabl.: (40 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% wd; 30% nadciś. inne niż w ChPL do 18 rż.;
30% przewl. ch. nerek do 18 rż.; 30% renoprotek. do 18 rż.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä

5,16 zł
9,45 zł

Zanacodar Combi Telmisartan, Hydrochlorothiazide
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (40 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+12,5 mg) 56 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 28 szt.
tabl.: (80 mg+25 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

9,10 zł
10,33 zł
17,31 zł
18,78 zł
17,31 zł
18,78 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

PP
PP
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd
S75+; 30% wd

14,20 zł
20,89 zł
3,08 zł
6,92 zł
10,69 zł
5,49 zł
13,16 zł
20,35 zł
8,97 zł

Zaranta Rosuvastatin
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (30 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.

Zarzio Filgrastim
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (30 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) amp.-strzyk. 0,5 ml
roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (48 mln j./0,5 ml) 5 amp.-strzyk. 0,5 ml

(Rpz) PP
(Rpz) R wd; R anemia aplast.; R gorączka neutrop. inna niż w ChPL;
R neutrop. nabyta inna niż w ChPL; R neutrop. wrodzona inna niż w ChPL
(Rpz) PP
(Rpz) R wd; R ä

9,26 zł

(Rp) S75+; R przer. grucz. krok.

8,53 zł

3,20 zł

Zasterid Finasteride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

Zelefion Terbinafine hydrochloride
tabl.: (250 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 50% wd

25,20 zł

Zenaro Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.

9,64 zł

(Rpz) R wd

8,65 zł

Zerlinda Zoledronic acid
roztw. do inf.: (4 mg/100 ml) worek 100 ml

Zevesin Solifenacin succinate
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 100 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 100 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.
S75+; 30% z. pęch. nadreakt.

8,10 zł
16,01 zł
14,31 zł
30,48 zł

Zilibra Lacosamide
tabl. powl.: (50 mg) 14 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (150 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (200 mg) 56 szt.

(Rp) R t. dodana >16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad. lub nietoler. po min.
2 próbach t. dodanej; R t. dodana <16 rż. padaczk. ognisk. z brak. kontr. napad.
lub nietoler. po min. 3 próbach t. dodanej
(Rp) R ä
(Rp) R ä
(Rp) R ä

3,20 zł
3,20 zł
3,20 zł
3,98 zł

110

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

®

Zinacef Cefuroxime
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (750 mg) 10 fiolek
proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.: (1,5 g) 10 fiolek

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

30,09 zł
54,86 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

10,72 zł
17,85 zł
17,60 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

50% wd
50% wd
50% wd
50% wd

10,11 zł
13,88 zł
21,69 zł
27,84 zł

(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd
(Rp) 50% wd

10,46 zł
18,49 zł
23,59 zł

®

Zinnat Cefuroxime axetil
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 50 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (125 mg/5 ml) but. 100 ml
granulat do sporz. zaw. doustnej: (250 mg/5 ml) but. 50 ml
®

Zinnat Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (125 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.

Zinoxx Cefuroxime axetil
tabl. powl.: (250 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (500 mg) 14 szt.
®

®

®

®

Zocor 10; Zocor 20; Zocor 40; Zocor 80 Simvastatin
tabl. powl.: (10 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (40 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (80 mg) 28 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
S75+; 30% wd; 30% hiperchol. ciężka wtórna 10-18 rż.
PP

4,54 zł
9,07 zł
17,84 zł
88,59 zł

®

Zofran Ondansetron
syrop: (4 mg/5 ml) but. 50 ml

(Rp) R nowotw. zł.

25,39 zł

(Rp) R nowotw. zł.

3,20 zł

(Rp) R nowotw. zł.
(Rp) R nowotw. zł.

18,59 zł
19,08 zł

(Rp) PP
(Rp) R nowotw. zł.

16,93 zł

(Rp) R rak piersi i r. trzonu macicy; R rak prostaty; R obniżenie popędu

88,25 zł

®

Zofran Ondansetron
czopki doodbytnicze: (16 mg) 2 szt.
®

Zofran Ondansetron
tabl. powl.: (4 mg) 10 szt.
tabl. powl.: (8 mg) 10 szt.
®

Zofran Zydis Ondansetron
liof. doustny: (4 mg) 10 szt.
liof. doustny: (8 mg) 10 szt.
®

Zoladex Goserelin
implant podskórny: (3,6 mg) amp.-strzyk.
®

Zoladex LA Goserelin
implant podskórny: (10,8 mg) amp.-strzyk.

(Rp) R rak prostaty; R obniżenie popędu

320,08 zł

Zolafren; Zolafren -Swift Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 120 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.
kaps.: (5 mg) 30 szt.
kaps.: (7,5 mg) 30 szt.
kaps.: (10 mg) 30 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 112 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 112 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 112 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 84 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 112 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

9,52 zł
11,93 zł
7,04 zł
11,13 zł
13,07 zł
12,80 zł
4,80 zł
14,40 zł
6,40 zł
19,20 zł
5,58 zł
4,51 zł
11,13 zł
8,87 zł
8,31 zł
7,30 zł
10,13 zł
8,96 zł
11,95 zł
10,75 zł
13,44 zł
17,92 zł
11,49 zł
17,92 zł
23,89 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

4,74 zł
4,80 zł
3,20 zł
9,60 zł
8,36 zł
14,40 zł
13,57 zł
19,20 zł

Zolaxa; Zolaxa Rapid Olanzapine
tabl. powl.: (5 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (15 mg) 90 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 30 szt.
tabl. powl.: (20 mg) 90 szt.

wd - we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji o refundacji
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 56 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 56 szt.

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

ä - zakres wskazań obj. refundacją jak wyżej

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

111
5,21 zł
6,00 zł
6,95 zł
7,05 zł
9,32 zł
9,22 zł
11,49 zł
11,95 zł

Zoledronic acid Accord Zoledronic acid
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml

(Rpz) R wd

3,20 zł

(Rpz) R wd
(Rpz) R wd

3,20 zł
3,20 zł

Zoledronic acid Actavis Zoledronic acid
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) 4 fiolki 5 ml
®

Zoloft Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

9,21 zł
14,50 zł

Zomikos Zoledronic acid
konc. do sporz. roztw. do inf.: (4 mg/5 ml) fiolka 5 ml

(Rpz) R wd

3,20 zł

(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)

3,20 zł
3,20 zł
4,48 zł
5,97 zł

Zopridoxin Olanzapine
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (5 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (10 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (15 mg) 28 szt.
tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej: (20 mg) 28 szt.

R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia; R ch. Huntingtona
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia
R ch. afekt.-dwubieg.; R schizofrenia

Zotral Sertraline
tabl. powl.: (50 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (100 mg) 28 szt. (4 blistry x 7)

(Rp) S75+; 30% psych.
(Rp) S75+; 30% psych.

10,56 zł
17,55 zł

(Rp) S75+; 30% wd; 30% neurog. dysf. pęch. do 18 rż.;
30% nieneurog. dysf. pęch. do 18 rż.; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% ä
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.
(Rp) S75+; 30% wd; 30% przewl. ch. nerek do 18 rż.
R przer. grucz. krok.

9,53 zł
11,34 zł
13,64 zł
14,07 zł
10,67 zł
8,33 zł
32,63 zł
25,60 zł

Zoxon 1; Zoxon 2; Zoxon 4 Doxazosin
tabl.: (1 mg) 30 szt.
tabl.: (2 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 30 szt.
tabl.: (4 mg) 90 szt.
®

Zyllt Clopidogrel
tabl. powl.: (75 mg) 28 szt.

(Rp) S75+; 30% miażdżyca obj. lecz. stentami; 30% zawał m. serc. bez unies.
ST do 12 msc; 30% zawał m. serc. z unies. ST do 30 dni

7,10 zł

(Rpz) R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli

3,20 zł

Zypadhera Olanzapine
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(210 mg) fiol. proszku + fiol. rozp
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(300 mg) fiol. proszku + fiol. rozp
proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu:
(405 mg) fiol. proszku + fiol. rozp

(Rpz) R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli

3,20 zł

(Rpz) R schizofrenia nawrót, olanzapina p.o. - dorośli

4,32 zł

(Rp) PP
(Rp) R schizofrenia; R zespół Tourette’a

5,97 zł

Zypsila Ziprasidone
kaps. twarde: (40 mg) 56 szt.
kaps. twarde: (80 mg) 56 szt.
®

Zyrtec Cetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (10 mg) 20 szt.
tabl. powl.: (10 mg) 30 szt.
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 10 ml
krople doustne, roztw.: (10 mg/ml) but. 20 ml
roztw. doustny: (1 mg/ml) but. 75 ml

(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) PP
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

12,99 zł
9,66 zł
9,39 zł
5,31 zł
6,56 zł

Zyx Levocetirizine dihydrochloride
tabl. powl.: (5 mg) 28 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 56 szt.
tabl. powl.: (5 mg) 84 szt.

(Rp) 30% wd; 30% alerg. pokarm. >6 mż.; 30% atop. zapal. skóry;
30% r. anafilak. (pokrzyw., ob. nacz. Quinckego) >6 mż.
(Rp) 30% wd; 30% ä
(Rp) 30% wd; 30% ä

11,29 zł
16,18 zł
12,99 zł

