
М1Н1СТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАШИ 
м. Киш 

РЕССТРАЦШНЕ ПОСВ1ДЧЕННЯ 

НА Л1КАРСЬКИЙ ЗАС1Б 

№ГА/12580/01/01 

Пшення про державну перереестрацт лжарського засобу затверджене 

наказом МОЗ Украши в1д 13.07.2018 № 1309. _̂  
Зпдно 31 статтею 9 Закону Украши "Про л1карськ1 засоби" та постановою 

Кабхнету М1Н1стр1в Украани вщ 26 травня 2005 року № 376 "Про 
затвердження Порядку державно! реестраци (перереестраци) л1карських 
засоб1в 1 розм1р1в збору за 1х державну реестрацхю (перереестрац1ю)" 

л1карський зас1б 

ЦИТОВ1Р®-3, 

капсули 

перереестрований в Украхн! термхном на 5 рок1в. 
Терм1н ди реестрац1Йного посвхдчення на територи Украши до 13 липня 2023 
року. 
Перюдичтстъ подання регулярно оновлюваного звту з безпеки здшснюеться 
вгдповгдно до Порядку здшснення фармаконагляду, затвердженого наказом 
Мгшстерства охорони здоров'я Украши вгд 27 грудня 2006 року № 898, 
зареестрованого в Мшгстерствг юстицп Украши 29 с1чня 2007 року за № 73/13340 
(у редакцп наказу Мшстерства охорони здоров 'я Украши вгд 26 вересня 2016 року 
№ 996). 
Заявник та його м1сцезнаходження 

Товариство з обмеженою вШповгдальтстю "КОНСАЛТИНГОВЛ ГРУПА 
"Б13НЕСОН" 
Украта, 04071, Хартвська обл., м. Харшв, просп. Гагарта, б. 360, 
корпус Б 

Реестрац1йне посвщчення оформле11&Л^Ш,?018. 



Ш Ф О Р М А Щ Я ПРО Л1КАРСЬКИЙ ЗАС1Б 

Назва л1карського засобу: ЦИТОВ1Р® -3 

Л 1карська форма, дозування: -

капсули : 

Шлях введення. пероральний 

Код АТХ: ЮЗАХ " Г 

Показания: 

Профтактика та комплексна тератя грипу / гострих рестраторних в1русних 
шфекцту дорослих I дшей втом вгд 12 рошв. 

Вид, розм1р та комплектшсть упаковки: -

по 12 капсул у блгстерг; по 1 блгстеру в пачц1 з картону з маркуванням укра'шською 
та англшською мовами 

Термш придатност!: 5/>ок:гг 

Виробник(и) л1карського засобу: 

Цитомед Ою ^ 
Лаасттге 1, Рауха, Ф1-55300, Фтляндгя 
Су{отес10у 
ЬаазШИе 1, Каика, Р1-55300, РтШа 



в и с н о в к и 
ПРО ЯК1СНИЙ ТА К1ЛЬК1СНИЙ СКЛАД 

Л1КАРСЬКОГО ЗАСОБУ 

1. Назва лхкарського засобу, л1карська форма, дозу вання: 

ЦИТОВ1Р®-3, 

капсули 

2. Яюсний та кшьмсний склад л1карського засобу: 

Д1юч1 речовини: 

1 капсула мгстить альфа-глутамт-триптофану натрт (тимогену® 
натрт) 0,5 мг, кислоти аскорбшовоХ 50 мг, бендазолу ггдрохлориду 
(дибазолу) 20 мг 

Допом1жн1 речовини: 

лактози моноггдрат; кальцт стеарат; 
оболонка капсули: желатин, титану дюксид (Е171); барвники: захгд 
жовтий РСР (Е ПО), азорубт (Е 122) 

Начальник Управл1ння 
фармацевтичноТ д1яльност1 та 
якост! фармацевтично! прод>^кцп Т.М. Лясковський 


