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Основна вимога до лікарських засобів, що застосовуються 
в педіатрії, – висока безпечність препарату. Уже не перший рік група 
компаній «Здоров’я» віртуозно поєднує ефективність і безпечність 
у своїх препаратах для використання в педіатричній практиці.

У новий рік – з новими можливостями лікування в педіатрії

На сьогодні в арсеналі «Здоров’я» – більше 
48 найменувань таких відомих педіатричних 
препаратів  у  різних  формах  та  дозуваннях, 
як Аквамакс, АлергоМакс, Алтемікс, Ангілекс, 
Ацетал, БронхоМакс, Вітамін D

3
, Гліцеринові 

супозиторії, Грипоцитрон Бальзам, Грипоцит‑
рон‑Бронхо, Грипоцитрон Кідс, Грипоцитрон 
Риніс,  Диметинден‑Здоров’я,  Ібунорм  Бебі, 
Метизолон, Назо Бебі, Назо‑спрей Бебі, Ні‑
фурозид‑Здоров’я, Отикаїн‑Здоров’я, Параце‑
тамол Бебі, Парацетамол супозиторії, Ре‑Соль, 
Сорбентогель, Слабілакс‑Здоров’я, ХеппіДерм‑ 
Здоров’я тощо. Цей список продовжує попов‑
нюватися, тому що існує реальна потреба в пре‑
паратах, адаптованих для дітей за лікарською 
формою, дозою, складом і профілем безпеки.

У  2018  р.  на  ринку  з’явилися  нові  препа‑
рати  –  Диметинден‑Здоров’я®  краплі  для 
лікування  алергічних  захворювань,  препа‑
рат  вітамину  D

3
  у  формі  орального  розчину 

15 000 МО/мл, дитячий назальний деконгестант 
Назо Бебі® для полегшення симптомів застуди.

У квітні цього року компанія «Здоров’я» ви‑
пустила на ринок перший генерик амброксолу, 
який можна використовувати у вигляді  інга‑
ляції, – Амброксол‑Здоров’я. Тепер лікування 
кашлю  при  застудних  захворюваннях  із  за‑
стосуванням препарату Амброксол‑Здоров’я 
у формі розчину для інгаляцій значно збільшить 
кількість пацієнтів, які зможуть дозволити собі 
сучасне лікування з використанням небулай‑
зера. Компанія «Здоров’я» дуже добре відома 
препаратами для лікування горла, що стали од‑
ними з лідерів у своїх фармакотерапевтичних 
групах, наприклад Ангілекс‑Здоров’я. У червні 
2018 року компанія першою випустила генерик 
імпортного препарату, що містить комбінацію 
повідон‑йоду та аллантоїну, – Бетайод плюс 
для лікування інфекційних захворювань ротової 
порожнини та горла. Бетайод плюс представле‑
ний у 2 формах: ополіскувач для горла (концент‑
рат по 50 мл) і спрей для ротової порожнини 
(30 і 50 мл). Ще дві новинки 2018 року – Аргінін 
актив і Магнемакс‑Здоров’я. Аргінін актив 
у формі розчину для перорального застосу‑
вання  містить  такі  важливі  амінокислоти, 
як  аргінін  і  бетаїн;  може  застосовуватися 
як засіб для корекції ацетонемічних станів 
у дітей віком від 3 років та для підвищення 
апетиту при порушенні обмінних процесів. 
Магнемакс‑Здоров’я – перший препарат віт‑
чизняного виробництва у формі орального 
розчину, який можна використовувати немов‑
лятам і дітям для лікування підтвердженого 
дефіциту магнію в організмі.

Також у 2018 р. вийшов новий антацидний 
препарат Гастраль суспензія на основі натрію 
альгінату, натрію гідрокарбонату, кальцію кар‑
бонату. Новий засіб зможуть використовувати 
маленькі пацієнти та вагітні жінки для боротьби 
з печією та іншими симптомами гастроезофаге‑
ального рефлюксу.

У 2019 р. на ринку з’являться ще декілька нових 
препаратів.  Зокрема,  Диметинден‑Здоров’я® 
у формі таблеток та Ферролек® у трьох лікарських 
формах (крапель, сиропу та м’яких капсул) для ко‑
рекції залізодефіциту в дітей від народження.

Новинкою стане препарат Ністатин‑Здоров’я, що 
рекомендується застосовувати в педіатричній 
практиці для лікування стоматитів. До складу 
цього лікарського засобу входить ністатин, який 
вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку 
буде представлений у формі суспензії. Крім того, 
заплановано випуск препарату Діосмектит – пер‑
шого генерика імпортного лікарського засобу, 
який містить у своєму складі діосмектит, що ви‑
користовується для лікування діареї в дорослих, 
дітей і немовлят.

На сьогодні компанія «Здоров’я» – єдина 
вітчизняна компанія в Україні, яка має в портфелі 
найбільший спектр педіатричних лікарських за‑
собів та щорічно продовжує виводити на ринок 
нові сучасні препарати, що забезпечують потребу 
в лікуванні багатьох напрямів дитячих хвороб, 
а саме: ГРВІ, гастроентерологічні розлади, дерма‑
тологічні захворювання, захворювання бронхоле‑
геневої системи, алергічні прояви та порушення, 
пов’язані з обміном речовин.

Замість висновків зауважимо, що «Здоров’я» – 
фармацевтична компанія з понад 110-річною істо-
рією, яка сьогодні входить до переліку провідних 
фармкомпаній України. Завдяки великій ви-
робничій базі компанія успішно конкурує зі сві-
товими лідерами фарміндустрії не лише щодо 
кількості представлених на ринку препаратів, 
але й щодо їх високої якості. У компанії функ-
ціонує власний відділ наукових розробок, який 
безперервно працює в напрямі створення нових 
перспективних молекул і поліпшення існуючих 
зразків. Практикуючому лікарю важливо мати 
це на увазі, оскільки вітчизняні препарати пере-
стали бути вимушеною дешевою альтернативою 
іноземним лікам. Українські засоби на сьогодні 
якісні, високотехнологічні, відповідають між-
народним стандартам і стають надійними ін-
струментами в щоденній практиці лікаря. Асор-
тимент препаратів «Здоров’я» – яскраве цьому 
підтвердження.
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Таблиця. Клінічні ситуації, в яких можуть застосовуватися
препарати компанії «Здоров’я»

Уже представлені на ринку препарати
Назва препарату Вікова група Клінічне застосування

Лікування ГРВІ (назальні форми)
Аквамакс краплі, спрей Немає обмежень за віком

Нежить
Грипоцитрон Риніс краплі, спрей Назальні краплі з 1 року, 

спрей – з 6 років
Назо-спрей Бебі Діти віком 1-6 років
Назо Бебі краплі Від народження

Лікування ГРВІ (пероральні форми)
Грипоцитрон Кідс Лимон 
порошок

Діти віком від 2 до 12 років Нежить, підвищення температури тіла, 
біль різного походженняГрипоцитрон Кідс Оранж 

порошок

Ібунорм Бебі суспензія Діти віком від 3 міс до 12 років 
(з масою тіла ≥5 кг) Підвищення температури тіла,  

біль різного походження
Парацетамол Бебі суспензія Діти від 2 міс до 12 років

Лікування ГРВІ (місцеві форми)
Грипоцитрон бальзам Діти віком від 3 років Лікування симптомів ГРВІ
Ангілекс-Здоров’я  
ополіскувач і спрей Діти віком від 6 років

Запалення горла
Бетайод плюс  
ополіскувач і спрей

Ополіскувач – діти віком  
від 6 років  
Спрей – діти віком від 8 років

Парацетамол супозиторії 
ректальні

Супозиторії по 80 мг для дітей 
віком 14 міс (маса тіла 4-6 кг), 
по 160 мг – для дітей 6-12 міс 
(маса тіла 8-12 кг)

Підвищення температури тіла,  
біль різного походження

Отикаїн-Здоров’я краплі Немовлята Лікування отиту
Дерматологічні захворювання

Метизолон крем Діти віком від 4 міс Атопічний дерматит, дитяча екзема
Хепідерм-Здоров’я крем Немає вікових обмежень Пелюшковий дерматит

Гастроентерологічні розлади
Гліцеринові супозиторії Від народження

Запори різної етіології
Слабілакс-Здоров’я краплі Діти від 4 років

Гастраль м’ятна суспензія Діти віком від 6 років Шлунково-стравохідний рефлюкс, 
у тому числі у вагітних

Ре-Соль порошок Немає обмежень за віком
Інтоксикаційний синдром

Сорбентогель гель оральний Від народження
Ніфурозид-Здоров’я суспензія Від 1 міс Кишкова інфекція

Лікування гострих і хронічних захворювань бронхолегеневої системи
Ацетал таблетки  
Ацетал С порошок Дітям від 2 років

Кашель з відходженням мокротинняАмброксол-Здоров’я,  
розчин для інгаляцій 
та перорального застосування

Від народження

Грипоцитрон-Бронхо, 
краплі та сироп

Краплі дітям від 2 міс  
Сироп дітям від 3 років

Симптоматичне лікування кашлю  
без відходження мокротиння

Бронхомакс сироп Від 2 років Запалення верхніх дихальних шляхів
Лікування порушень, пов’язаних з обміном речовин

Аргінін актив  
розчин пероральний Від 3 років Ацетонемічний стан, 

поліпшення апетиту
Магнемакс-Здоров’я  
розчин пероральний Від 1 року Лікування підтвердженого дефіциту 

магнію в організмі
Вітамін D3 краплі Діти з 2-го тижня життя Профілактика рахіту

Лікування алергічних реакцій
Алергомакс сироп Діти віком від 6 міс

Алергічні захворювання
Диметинден краплі Від 1 міс

З’являться в аптеках у 2019 році
Диметинден-Здоров’я, таблетки Від 3 років Алергічні захворювання
Ністатин-Здоров’я, суспензія Від народження Кандидозний стоматит
Ферролек у формі крапель, 
сиропу, м’яких капсул Діти від народження Залізодефіцитна анемія

Діосмектит порошок Від народження Лікування діареї


