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АКТОВЕГІН Звільнений від білка (депротеінізірованого) екстракту (гемодеріват) з 
крові телят. Містіть у 1 мл 40 мг сухої речовини.

Драже форте в упаковці по 100 штук. 
Розчин для інєкцій в ампулах по 2,5 
і 10 мл (1 мл – 40 мг). Розчин для інфу-
зій 10% і 20% з фізіологічнім розчин 
у флаконах по 250 мл.

«Nycomed», Австрия

ІНТЕЛЛАН

10 мл сиропу містять екстрактів: гінкго дволопатевого – 50,0 мг, цен-
тели азіатської – 500,0 мг, херпестис моннієра – 50,0 мг, коріандру 
посівного – 150,0 мг, амомуму шиловидного – 150,0 мг, ембліки 
лікарської – 200,0 мг 

Сироп по 90 мл у флаконах №1 «Herbion Pakistan Pvt. Ltd.», 
Пакистан

ІНТЕЛЛАН

1 капс. містить: екстракту сухого гінкго дволопатевого – 50 мг; 
екстракту суміші трав: центели азіатської 500 мг; херпестис монієра 
125 мг; коріандру посівного 200 мг; амомуму шилоподібного 200 мг; 
ембліки лікарської 400 мг 

Капсули №20 «Herbion Pakistan Private Limited», 
Пакистан

АМІНАЛОН 1 табл. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г

Табл., вкриті оболонкою, по 0,25 г 
№ 10, № 10х5 у контурних чарунко-
вих упаковках; № 50, № 100 
у контейнерах

ВАТ «Вітаміни», м. Умань, 
Черкаська обл., Україна

АМІНАЛОН-КВ 1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г Капсули по 0,25 г № 10, № 10х5 
у контурних чарункових упаковках

ЗАТ «Київський вітамінний завод», 
м. Київ, Україна

АМІНАЛОН-ФАРМАК® 1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти – 0,25 г
Капсули по 0,25 г № 10, №10х2, 
№ 10х3 у контурних чарункових 
упаковках

ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна

БІЛОБІЛ ФОРТЕ 1 капс. містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 80,0 мг Капсули по 80 мг  № 20, № 60 
у блістерах «KRKA d.d., Novo mesto», Словенія

БІЛОБІЛ® 1 капс. містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 40,0 мг Капсули по 40 мг  №20, №60 «KRKA d.d., Novo mesto», 
Словенія

БІЛОБІЛ® ІНТЕНС
1 капс. містить: стандартизований сухий екстракт листя гінкго біло-
ба зі вмістом щонайменше 28,8 мг флавонових глікозидів гінкго 
та 7,2 мг терпенових лактонів – 120 мг; ацетон 60%

Капсули по 120 мг №20, №60 
у блістерах

«KRKA d.d., Novo mesto», 
Словенія

БІОТРОПІЛ 1 табл. містить: пірацетаму 800,00 мг Табл., вкриті оболонкою, 
по 800,00 мг №10, №30, №60

Представництво в Україні 
«Biofarm Cn.зo.o»

БОЛЮСИ ХУАТО

1 пігулка містить: сухого екстракту суміші лікарських рослин: квіток 
софори японської – 1,12 г; кореня женьшеню – 1,12 г; дерези 
китайської – 1,12 г; офіопогону японського – 1,12 г; тирличу 
крупнолистого – 1,12 г; дуднику дуарського – 0,44 г; дуднику 
китайського – 0,44 г; любистку сичуанського – 0,44 г; коричнику 
китайського – 0,24 г; еводії лікарської – 0,24 г; меду – 0,56 г; вугілля 
активованого – 0,04 г

Пілюлі по 80 г у банках «Guangzhou Qixing Pharmaceutical 
Co.Ltd», Китай

ВАЗАВІТАЛ

1 капс. містить: екстракту гінкго білоба – 40 мг, квіткового пилку – 
60 мг, рутину (вітамін Р) – 20 мг, аскорбінової кислоти (вітаміну С) – 
30 мг, нікотинової кислоти (вітамін РР) – 17 мг, тіаміну (вітаміну В1) – 
1 мг, рибофлавіну (вітаміну В2) – 1 мг, піридоксину гідрохлориду 
(вітаміну В6) – 1 мг 

Капсули №30 (10х3)
ТОВ «АСТРАФАРМ» 
для ТОВ «Українська фармацев-
тична компанія», Україна

ГІЛОБА 1 капс. містить: фітосоми гінкго білоба (1:3) Капсули по 40 мг  №30 (10х3) «Mega Lifesciences (Australia) 
Pty Ltd», Таїланд

ГІНКГО БІЛОБА-
АСТРАФАРМ

1 капс. містить: екстракту Ginkgo biloba (вміст гінкгофлавоноглікози-
дів – не менше 8,64 мг або 17,28 мг) 40 мг Капсули по 40 мг  №10х3, №10х6 ТОВ «АСТРАФАРМ»,м. Вишневе, 

Києво-Святошинсь кий р-н, Україна

ГІНКГО БІЛОБА-
АСТРАФАРМ

1 капс. містить: Ginkgo biloba екстракту сухого 
(вміст гінкгофлавоноглікозидів – не менше 17,28 мг) 80 мг Капсули по 80 мг  №10х3, №10х6 ТОВ «АСТРАФАРМ», м. Вишневе, 

Києво-Святошинсь кий р-н, Україна

ГІНКГОКАПС-М 1 капс. містить: екстракту гінкго білоба – 0,040 г Капсули по 0,04 г №10х2 у блістерах ВАТ «Монфарм», м. Монастири-
ще, Черкаська обл., Україна

ГІНКОФАР 1 табл. містить: сухого екстракту з листя гінкго дволопатевого 
(Ginkgo biloba) – 40,0 мг 

Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 40 мг  №20, №60 «Biofarm Ltd», Польща

ГІНКОФАР® АКТІВ

1 табл. містить: сухого екстракту з кореня женьшеню (Panax ginseng radix 
extr. sicc.) зі вмістом не менше 4% гінсенозидів – 100 мг, сухого екстракту 
з листя гінкго дволопатевого (Ginkgo bilobae fol. extr. sicc.) зі вмістом 
24% гінкгофлавоноглікозидів і 6% терпенових лактонів – 60 мг 

Таблетки, вкриті оболонкою, №10, 
№30, №60 «Biofarm Ltd», Польща

ГІНКОФАР® ФОРТЕ

1 табл. містить: 80 мг  сухого екстракту з листя гінкго дволопатевого 
(Ginkgo bilobae fol. extr. sicc) зі вмістом 24% гінкгофлавоноглікозидів 
(похідні кемпферолу, кверцетину, ізорамнетину) і 6% терпенових 
лактонів (гінкголіди A, B, C, J і білобалід А); наведена кількість екс-
тракту відповідає вмісту 19,2 мг  гінкгофлавоноглікозидів в 1 таблетці

Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 80 мг  №10, №20, №60, №90 «Biofarm Ltd», Польща

ГІНОС
1 табл., вкрита оболонкою, містить: Ginkgo Bilobae folia extract dry (Гінкго 
дволопатевого листя екстракт сухий) – 40 мг (зі вмістом суми флаво-
ноїдів 24 % у вигляді гінкгофлавонглікозидів)

Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 40 мг  №30 ВАТ «Верофарм», РФ

Перелік ноотропних препаратів, 
дозволених до застосування в Україні
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ЕВРИЗАМ 1 капс. містить: пірацетаму 400 мг, циннаризину 25 мг в перераху-
ванні на 100% суху речовину

Капсули по 400 мг/25 мг №10х2, 
№10х6 ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна

ЕНТРОП 1 табл. містить: N-карбамоїлметил-4-феніл-2-піролідону 50 мг Таблетки по 50 мг №20 АТ «Олайнфарм» для 
ТОВ «Олфа», Латвія/Україна

ЕНЦЕФАБОЛ® 5 мл суспензії містять: 80,5 мг  піритинолу, що відповідає 100 мг  
піритинолу дигідрохлориду

Суспензія для перорального застосу-
вання, 80,5 мг /5 мл по 200 мл (4 г) 
у флаконах

«Merck KgaA & Co.» для «Merck 
KGaA», Австрія/Німеччина

ЕНЦЕФАБОЛ® 1 табл. містить: піритинолу дигідрохлориду моногідрату – 100 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 100 мг  №50, №100

«Merck KgaA & Co.» для «Merck 
KGaA», Австрія/Німеччина

ЕНЦЕФАБОЛ® 5 мл суспензії містять: 80,5 мг  піритинолу, що відповідає 100 мг  
піритинолу дигідрохлориду

Суспензія для перорального застосу-
вання, 80,5 мг /5 мл по 200 мл (4 г) 
у флаконах

«Merck KGaA» для «Nycomed», 
Німеччина; для «Nycomed», 
Німеччина/Австрія

ЕНЦЕФАБОЛ® 1 табл. містить: піритинолу дигідрохлориду моногідрату – 100 мг  Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 100 мг  №50, №100

«Merck KGaA» для «Nycomed», 
Німеччина; для «Nycomed», 
Німеччина/Австрія

КОНЦЕРТА® 1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 18 мг Таблетки пролонгованої дії по 18 мг  
№30

«Janssen Pharmaceutica N.V.» 
на заводі «ALZA Corporation», 
Бельгія/США

КОНЦЕРТА® 1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 36 мг Таблетки пролонгованої дії по 36 мг  
№30

«Janssen Pharmaceutica N.V.» 
на заводі «ALZA Corporation», 
Бельгія/США

КОНЦЕРТА® 1 табл. містить: метилфенідату гідрохлориду – 54 мг Таблетки пролонгованої дії по 54 мг 
№30

«Janssen Pharmaceutica N.V.» 
на заводі «ALZA Corporation», 
Бельгія/США

КОРТЕКСИН® Комплекс поліпептидних фракцій, виділених з кори головного мозку 
великої рогатої худоби та свиней 10 мг 

Стерильний ліфолізований порошок 
у флаконах по 10 мг Герофарм, Росія

ЛУЦЕТАМ® 1 табл. містить: пірацетаму 400,0 мг Таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг 
№60 у флаконах, у блістерах

«EGIS» Pharmaceuticals PLC, 
Угорщина

МЕКСИКОР 
1 капсула містить етилметилгідроксипіридину сукцината 0,1 г, розчин 
для ін’екцій в ампулах 2 мл, №10 містить 50 мг етилметилгідроксипі-
ридину сукцината в 1 мл

капсули №20, ампули №10 ЕкоФармІнвест

МЕКСИПРИМ 1 табл. містить: етілметилгідроксипірідина сукцинат 125 мг Табл. вкриті оболонкою  по125 мг № 30 ТОВ «МІР-ФАРМ» 

МЕМОЗАМ 1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг Капсули №10х3, №10х6 
у контурних чарункових упаковках

ВАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, 
Донецька обл., Україна

МЕМОПЛАНТ

1 табл. містить: сухого екстракту (EGb 761®) з листя гінкго дво-
лопатевого (35–67:1) 40 мг, стандартизованого до 8,8–10,8 мг  
флавонових глікозидів і до 2,0–2,8 мг  терпенлактонів, з яких 
1,12–1,36 мг  – гінкголіди А, В і С та 1,04–1,28 мг  – білобалід, 
і не більше 0,2 мкг гінкголієвих кислот

Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 40 мг  №20

«Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. 
KG», Німеччина

МЕМОПЛАНТ® ФОРТЕ

1 табл., вкрита оболонкою, містить: 80 мг  сухого екстракту 
(EGb 761®) з листя гінкго дволопатевого (35–67:1), стандартизова-
ного до 17,6–21,6 мг  флавонглікозидів і до 4,0–5,6 мг терпенлак-
тонів, з яких 2,24–2,72 мг  гінкголіди А, В, С і 2,08–2,56 мг  – біло-
балід і не більше 0,4 мкг гінкголієвих кислот

Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 80 мг №20 (10х2), №30 (10х3)

«Dr. Willmar Schwabe GmbH & 
Co.KG», Німеччина

МЕМОРИН 1 мл р-ну містить: сухого екстракту гінкго білоба (стандартизованого 
до 24 % гінкгофлавоноїдів та 6 % терпенолактонів) 40 мг 

Розчин для перорального 
застосування, 40 мг /мл по 40 мл 
у флаконах

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фа-
брика», м. Житомир, Україна

НЕЙРО-НОРМ 1 капс. містить: пірацетаму – 0,4 г, цинаризину – 0,025 г Капсули №10х6 
у контурних чарункових упаковках

ЗАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця», м. Київ, Україна

НЕЙРОДАР® 1 табл. містить: цитиколіну натрію еквівалентно цитиколіну 500 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 500 мг №10, №30, №100 КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД., Індія

НООБУТ® ІС 1 табл. містить: фенібуту – 250 мг  Таблетки по 0,25 г №20
ВАТ «Сумісне українсько-
бельгійське хімічне підприємство 
«ІнтерХiм», м. Одеса, Україна

НООЗАМ 1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг  Капсули №10х2, №10х6, № 10х10 у 
контурних чарункових упаковках

ТОВ «Фарма Старт», м. Київ, 
Україна

НООПЕПТ 1 табл. містить: ноопепту – 10 мг Таблетки по 10 мг  №50 ЗАТ «Фармацевтична фірма 
«ЛЕККО», РФ

НООТРОПІЛ 1 капс. містить: пiрацетаму – 400,0 мг Капсули по 400 мг  №60 (15х4) «PLIVA Krakow» Pharmaceutical 
works S.A., Польща

НООТРОПІЛ® 1 мл р-ну містить: пірацетаму – 200 мг  
Розчин для ін’єкцій, 200 мг/мл 
по 5 мл в ампулах №12 (6х2); 
по 15 мл в ампулах №4 (4х1)

«UCB Pharma S.р.A.» 
для «UCB Pharma S.A.», Бельгія

НООТРОПІЛ® 10 мл р-ну містять: пірацетаму – 2,0 г Розчин для перорального застосування 
20% по 125 мл у флаконах № 1

«UCB Pharma S.A.» для «UCB Pharma 
Sector», Франція/Бельгія

НООТРОПІЛ® 1 мл р-ну містить: пірацетаму – 0,2 г Розчин для інфузій 20% по 60 мл 
у флаконах №1

«UCB Pharma S.р.A.» для «UCB 
Pharma Sector», Італія/Бельгія
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НООТРОПІЛ® 1 табл. містить: пірацетаму – 1200,0 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 1200 мг  №20 «UCB Pharma Sector», Бельгія

НООТРОПІЛ® 1 табл. містить: пірацетаму – 800,0 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 800 мг  №30 «UCB Pharma Sector», Бельгія

НООТРОПІЛ® 1 капс. містить: пірацетаму – 400,0 мг Капсули по 400 мг  №60 «UCB Pharma Sector», Бельгія

НООФЕН 1 табл. містить: фенібуту – 250,0 мг Таблетки по 250 мг  №20 (10х2) АТ «Олайнський ХФЗ 
«Олайнфарм», Латвія

НООФЕН® 1 табл. містить: фенібуту – 250,0 мг Таблетки по 250 мг  №20 (10х2) АТ «Олайнфарм», Латвія

НООФЕН® 100 1 пакетик містить: альфа-аміно-бета-фенілолійної кислоти 
гідрохлориду – 100 мг 

Порошок дозований, 100 мг/дозу 
по 1 г у пакетиках №15

Joint-Stock Company «Olainfarm», 
Латвія

НООФЕН® 500 1 пакетик містить: альфа-аміно-бета-фенілолійної кислоти
гідрохлориду – 500 мг 

Порошок дозований, 500 мг/дозу 
по 2,5 г у пакетиках №5

Joint-Stock Company «Olainfarm», 
Латвія

ОЛАТРОПІЛ® 1 капс. містить: гамма-аміномасляної кислоти (аміналону) – 0,125 г, 
пірацетаму – 0,25 г Капсули №30 (10х3) АТ «Олайнфарм» 

для ТОВ «Олфа», Латвія/Україна

ОМАРОН® 1 табл. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг Таблетки №30, №60, №90 ВАТ «Нижфарм», 
м. Нижній Новгород, РФ

ПІКАМІЛОН 1 табл. містить: N-нікотиноїл-аміномасляної кислоти 
натрієвої солі – 20 мг Таблетки по 20 мг  №30 у банках ВАТ «Хіміко-фармацевтичний 

комбінат «АКРІХІН», РФ

ПІКАМІЛОН 1 табл. містить: N-нікотиноїл-аміномасляної кислоти 
натрієвої солі – 50 мг Таблетки по 50 мг  №30 у банках ВАТ «Хіміко-фармацевтичний 

комбінат «АКРІХІН», РФ

ПІРАЦЕТАМ 1 мл р-ну містять: пiрацетаму – 0,2 г Розчин для ін’єкцій 20% 
по 5 мл в ампулах №10 АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г
Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 0,2 г №10х3, №10х6 
у контурних чарункових упаковках

АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 капс. містить: пiрацетаму – 0,4 г Капсули по 0,4 г №30 (10х3) 
у контурних чарункових упаковках

ВАТ «Монфарм», м. Монастири-
ще, Черкаська обл., Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 капс. містить: пірацетаму – 0,4 г Капсули по 0,4 г №10х3, №10х6 
у контурних чарункових упаковках ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг Таблетки по 400 мг  №20, №40
«S.C. Fabiol S.A.» 
для «Ozone Laboratories Ltd.», 
Румунія/Великобританія

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г
Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 200 мг  №10х3, №10х6, №60 
у контурних чарункових упаковках

ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 
м. Київ, Україна

ПІРАЦЕТАМ 10 мл р-ну містять: пірацетаму – 2,0 г Розчин для ін’єкцій 20% 
по 5 мл в ампулах №10

ВАТ «Днiпрофарм», 
м. Дніпропетровськ, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 200,0 мг Таблетки по 200 мг  №10х6 
у контурних чарункових упаковках

ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», 
м. Харків, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг Таблетки по 400 мг  №10х6 
у контурних чарункових упаковках

ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», 
м. Харків, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 табл. містить: пірацетаму – 0,2 г (200 мг )
Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 0,2 г №30 (10х3), №60 (10х6) 
у блістерах

Одеське ВХФП «Бiостимулятор» 
у формі ТОВ, м. Одеса, Україна

ПІРАЦЕТАМ 1 мл р-ну містять: пірацетаму – 0,2 г Розчин для ін’єкцій 20% 
по 5 мл в ампулах №10

Одеське ВХФП «Бiостимулятор» 
у формі ТОВ, м. Одеса, Україна

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ 1 табл. містить: пiрацетаму – 0,2 г
Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 0,2 г №10х6 
у контурних чарункових упаковках

ЗАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця», м. Київ, Україна

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ 1 табл. содержит: пірацетаму у перерахуванні на 100% 
суху речовину – 400 мг 

Таблетки по 400 мг  №10х3 
у контурних чарункових упаковках

ЗАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця», м. Київ, Україна

ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ 1 мл р-ну містить: пірацетаму – 200 мг Розчин для ін’єкцій, 200 мг/мл 
по 5 мл в ампулах №10

ЗАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця», м. Київ, Україна

ПІРАЦЕТАМ-ЗДОРОВ’Я 1 мл р-ну містить: пірацетаму у перерахуванні на 100% 
речовину – 200 мг 

Розчин для ін’єкцій 20% 
по 5 мл в ампулах №10

ТОВ «Фармацевтична компанія 
«Здоров’я», м. Харків, Україна

ПАНТОГАМ® 1 табл. містить: гопантенової кислоти – 0,25 г Таблетки по 250 мг  №50 ЗАТ «Мир-Фарм» 
для ТОВ «ПІК-ФАРМА», РФ

ПАНТОКАЛЬЦИН® 1 табл. містить: 0,25 г у перерахуванні на 100% речовину кальцію го-
пантенату, або пантогаму, або кальцієвої солі гопантенової кислоти Таблетки по 0,25 г №50

ВАТ «Щолківський вітамінний за-
вод», м. Щолково-1, 
Московська обл., РФ

ПРАМІСТАР 1 табл. містить: прамірацетаму – 600,0 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 600 мг  №20 (10х2)

«Cosmo S.p.A.» для «F.I.R.M.A. S.p.A 
(MENARINI GROUP)», Італія

СОМАЗИНА 1 мл р-ну містить: цитиколіну – 125,0 мг Розчин для ін’єкцій, 500 мг/4 мл 
по 4 мл (500 мг) в ампулах №5 «Ferrer Internacional» S.A., Іспанія
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СОМАЗИНА 1 мл р-ну містить: цитиколіну – 100,0 мг 
Розчин для перорального застосуван-
ня, 10 г/100 мл по 30 мл 
у флаконах №1

«Ferrer Internacional» S.A., Іспанія

ТІОЦЕТАМ® 1 табл. містить: тіотриазоліну у перерахуванні на 100% речовину – 
50 мг, пірацетаму у перерахуванні на 100% речовину – 200 мг 

Таблетки, вкриті оболонкою, №30, 
№60

ВАТ «Київмедпрепарат», м. Київ 
для АТ «Галичфарм», м. Львів, 
Україна

ТІОЦЕТАМ® 1 мл р-ну містить: пірацетаму – 0,1 г, тіотриазоліну – 0,025 г

Розчин для ін’єкцій по 5 мл 
або по 10 мл в ампулах №10; 
по 5 мл в ампулах №5х2 
у контурних чарункових упаковках

АТ «Галичфарм», м. Львів, Україна

ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ 1 табл. містить: тіотриазоліну у перерахуванні на 100 % речовину – 0,1 г, 
пірацетаму у перерахуванні на 100% речовину – 0,4 г 

Таблетки, вкриті оболонкою, №30, 
№60

ВАТ «Київмедпрепарат», м. Київ, 
Україна

ТАНАКАН 1 мл р-ну містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 40,0 мг 
Розчин для перорального застосуван-
ня, 40 мг/мл по 30 мл 
у флаконах з дозатором №1

«Beaufour Ipsen International» на 
заводі «Beaufour Ipsen Industrie», 
Франція

ТАНАКАН 1 табл. містить: екстракту сухого листя Ginkgo Biloba – 40,0 мг 
Таблетки, вкриті оболонкою, 
по 40 мг  №30 (15х2), №90 (15х6) у 
блістерах

«Beaufour Ipsen International» на 
заводі «Beaufour Ipsen Industrie», 
Франція

ФЕЗАМ® 1 табл. містить: пірацетаму – 400,0 мг, цинаризину – 25,0 мг Капсули, 400 мг /25 мг  №20, №60 «Balkanpharma-Dupnitza AD», 
Болгарія

ФЕНОТРОПИЛ ® 1 табл. містить: фенотропилу – 100 мг Таблетки по 100 мг  №10, №30
ВАТ «Щолківський вітамінний за-
вод», м. Щолково-1, 
Московська обл., РФ

ЦЕРАКСОН® 4 мл р-ну містять: цитиколіну натрію – 500 мг Розчин для ін’єкцій, 500 мг/4 мл 
в ампулах №3, №5, №10 «Ferrer Internacional» S.A., Іспанія

ЦЕРАКСОН® 4 мл р-ну містять: цитиколіну натрію – 1000 мг Розчин для ін’єкцій, 1000 мг/4 мл 
в ампулах №3, №5, №10 «Ferrer Internacional» S.A., Іспанія

ЦЕРАКСОН® 1 мл р-ну містить: цитиколіну натрію – 100 мг Розчин для перорального застосування, 
10 г/100 мл по 30 мл у флаконах «Ferrer Internacional» S.A., Іспанія

ЦЕРЕБРОКУРИН®
1 мл р-ну містить: не менше 2 мг  Цереброкурину®: 
активних нейропептидів, отриманих із мозку ембріонів 
великої рогатої худоби

Розчин для ін’єкцій по 0,5 мл в ампулах 
№5, по 2 мл в ампулах №10 ТОВ «НІР», м. Київ, Україна

ЦЕРЕБРОТОН 1 табл. містить: багатозонтичника густого екстракту – 150,0 мг, на-
сіння гінкго білоба – 50,0 мг 

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 
№40 (20х2), №100 (20х5) у блістерах

«Traphaco Joint Stock Company 
(TRAPHACO)», В’єтнам

ЦЕРЕГІН

1 мл р-ну містить: гідролізат головного мозку великої рогатої худоби 
та свиней. Амінокислотний склад препарату коливається
 в таких межах (у мг/мл): L-лізину – 0,95–2,85;  L-гістидину – 
0,30–0,90; L-аргініну – 0,80–2,60;  кислоти аспарагінової – 1,00–
2,60; L-треоніну – 0,70–2,10; серин – 1,35–3,25; L-глутамінової 
кислоти – 3,75–6,25; L-аланіну – 1,75–5,25; L-проліну – 0,70–1,70; 
гліцину – 0,70–2,10; L-валіну – 1,35–4,05; L-метіоніну – 0,65–1,95; 
L-лейцину – 2,00 

Розчин для ін’єкцій по 1 мл 
в ампулах №10

РУП «Бєлмедпрепарати», 
Республіка Білорусь

ЦИЗАМ 1 капс. містить: пірацетаму – 400,0 мг, цинаризину – 25,0 мг 
Капсули, 400 мг /25 мг  №10х3, 
№10х6 у контурних чарункових 
упаковках

ВАТ «Фармак», м. Київ, Україна

ЦИНАТРОПИЛ®-
ЗДОРОВ’Я 1 капс. містить: пірацетаму – 400 мг, цинаризину – 25 мг 

Капсули, 400 мг /25 мг  №10х3, 
№10х6 у контурних чарункових 
упаковках

ТОВ «Фармацевтична компанія 
«Здоров’я», м. Харків, Україна
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