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ДО УВАГИ ЛІКАРІВ

Повідомлення про припинення постачання 
препарату БІВАЛОС®

(стронцію ранелат)

Компанія «Лє Лаборатуар Серв’є» (Франція) повідомляє про 
прийняття рішення щодо припинення постачання лікарського 
засобу БІВАЛОС® в Україну та інші країни світу з серпня 
2017 року.

Інформація надається спеціалістам сфери охорони здоров’я заздалегідь 
для можливості своєчасного підбору та переведення пацієнтів на альтерна-
тивне лікування. Ініціювання лікування БІВАЛОСОМ нових пацієнтів не є 
 доцільним. 

Наявний сток препарату в Україні в мережі дистриб’юторів компанії  
«Лє Лаборатуар Серв’є» (Франція) є достатнім для забезпечення адаптації ліку-
вання пацієнтів протягом найближчого часу. 

Рішення про припинення постачання препарату не пов’язане з регулятор-
ними рішеннями та не супроводжуватиметься будь-якими регуляторними 
заходами. 

За додатковою інформацією Ви можете звернутися до відділу медичної інформації 
компанії «Лє Лаборатуар Серв’є» за телефоном (044) 490-34-41.

Реєстраційне посвідчення №UA/4943/01/01, наказ МОЗ України № 836 від 15.08.2016. Показання, 
протипоказання дивитись в інструкції для медичного застосування.


