
 
iqvia.com 

 

IQVIA Commercial Consulting Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polska 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Wysokość kapitału zakładowego 150 000 zł, numer KRS 0000131001, NIP 951-195-76-95 

Nowe rejestracje – PL | marzec 2022 
 
W marcu 2022 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 52 pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu 
w Polsce, w tym 50 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 2 pozwolenia dla produktów 
leczniczych już wcześniej zarejestrowanych pod tą samą nazwą (Amlodipine Medreg), które 
zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych 
obejmują 27 jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja 
czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na 
rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, 
pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, 
Globalne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item Number], czyli numery kodów 
kreskowych), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2022) – „Wykaz Produktów 
Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w marcu 2022 r.” został 
opublikowany przez Urząd 12 kwietnia 2022. 

A – Przewód pokarmowy i metabolizm 
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej 

Omeprazole: Sagalix (Liconsa) to 22. zarejestrowana marka omeprazolu. 
W postaci doustnej na rynek wprowadzono 18 marek: Losec (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Bioprazol (Biofarm), Gasec Gastrocaps (Teva), Helicid (Zentiva), Ortanol Max i Ortanol Plus 
(Sandoz), Polprazol (Polpharma), Prazol (Adamed), od lipca 2007 Loseprazol (Pro.Med.CS), od 
sierpnia 2008 Progastim (Recordati), od grudnia 2008 Agastin (Exeltis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Omolin), od maja 2009 Polprazol PPH (Polpharma), od stycznia 2010 
Polprazol Acidcontrol (Polpharma; zmiana nazwy z Polprazol dla dawki 10 mg), od lutego 2011 
Ultop (Krka), od marca 2012 Helicid Forte (Zentiva), od czerwca 2012 Goprazol (S-Lab; lek 
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Polpharma pod nazwą Polprazol PPH), od maja 2013 
Omeprazole Genoptim (Synoptis; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk, któremu zmieniono nazwę na Omeprazol APPH, następnie wprowadzono na rynek od 
maja 2011 pod nazwą Omeprazole Phargem, po czym zmieniono nazwę na Omeprazole 
Genoptim), od stycznia 2014 Polprazol Max (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazol Medana, z kolei zmiana nazwy na Polprazol Optima, a następnie na Polprazol 
Max), od marca 2014 Ventazol (Medical Valley Invest; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omeprazol Quisisana), od maja 2014 Bioprazol Bio Max (Biofarm), od kwietnia 2015 Helicid 
Control (Zentiva), od kwietnia 2016 Goprazol Max (S-Lab), od maja 2016 Omeprazole Genoptim 
SPH (Synoptis), od sierpnia 2016 Prenome (Mercapharm), od lutego 2018 Bioprazol Bio Control 
(Biofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omepraz Bio), od czerwca 2018 Heligen Neo 
(Viatris; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Omeplis), od listopada 2019 Omeprazole 
Mercapharm, od lipca 2021 Helicid Max (Zentiva; lek wprowadzony na rynek od grudnia 2010 
pod pierwotną nazwą Piastprazol) i od września 2021 Omeprazol Teva (Teva; lek wprowadzony 
na rynek od maja 2009 pod pierwotną nazwą Tulzol, a następnie od września 2012 pod kolejną 
nazwą Omeprazolum 123ratio). 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2022
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Spośród nich bez recepty dostępnych jest 10 leków: Bioprazol Bio Control, Bioprazol Bio Max, 
Goprazol Max, Helicid Control, Helicid Max, Omeprazole Genoptim SPH, Omeprazole 
Mercapharm, Ortanol Max, Polprazol Acidcontrol, Polprazol Max. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 marki preparatów iniekcyjnych: Helicid (Zentiva), od listopada 
2009 Polprazol (Polpharma), od czerwca 2014 Omeprazol Mylan i od lutego 2022 Omeprazole 
Genoptim (Synoptis). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Omeboix (Esteve Pharmaceuticals), Omeprazol Biofarm. 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Inhipep (Orion), Omeprazol Aurobindo (lek był obecny na rynku od lipca 
2014), Omeprazol Farmax (Neuraxpharm Bohemia; lek był obecny na rynku od stycznia 2016). 

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AX – Inne środki przeciw zaparciom 
Sodium bicarbonate+sodium dihydrogen phosphate: Lecicarbon (athenstaedt) to 
1. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Lek jest wskazany do krótkotrwałego leczenia 
zaparć mających różną przyczynę (np. spowodowanych dietą ubogą w błonnik, brakiem 
aktywności fizycznej, a także w chorobach wymagających łatwego wypróżniania się) oraz do 
opróżniania okrężnicy przed zabiegami diagnostycznymi lub terapeutycznymi w obrębie 
odbytnicy. 
Lecicarbon działa poprzez fizyczne wywołanie odruchowego opróżniania jelit 
spowodowane uwolnieniem dwutlenku węgla po kontakcie czopka z wilgocią. Dwutlenek 
węgla (CO2) jest głównym składnikiem gazowych produktów metabolizmu, które są 
wytwarzane po strawieniu treści jelitowej. Spośród wszystkich gazów jelitowych jest to 
gaz powodujący najbardziej intensywną stymulację ruchu odbytnicy. Lecicarbon zwalcza 
zaparcia według takiej samej zasady, wyłącznie poprzez dostarczenie CO2, który jest 
powoli uwalniany w drobnych pęcherzykach z czopków po ich wprowadzeniu do 
odbytnicy. CO2 aktywuje ruch jelit i wyzwala proces wydalania w ciągu 15–30 minut, nie 
powodując podrażnienia, skurczy ani innych działań niepożądanych. 

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o działaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; A07A – Leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit; 
A07AX – Inne leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit 

Nifuroxazide: Nifuroksazyd Aflofarm to 5. zarejestrowana marka nifuroksazydu. Na rynek 
wprowadzono 4 marki: Nifuroksazyd Hasco (Hasco-Lek) i Nifuroksazyd Gedeon Richter (Gedeon 
Richter Polska) w postaciach jednodawkowej (tabl. powl.) i wielodawkowej (zawiesina), od lutego 
2012 Zyfurax Junior (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Zyfurax) oraz Zyfurax Forte 
(Hasco-Lek) i od marca 2017 Nifuroksazyd Polfarmex. 
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Zyfurax Baby (Hasco-Lek) w postaci zawiesiny doustnej. 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Endiex (Sanofi-Aventis; lek był obecny na rynku od sierpnia 2007). 
Zawiesiny doustne dostępne są na receptę, a postaci doustne jednodawkowe są bezreceptowe. 

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4) 

Sitagliptin: Symgliptin (Symphar) to 18. zarejestrowana marka sitagliptyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: od czerwca 2010 Xelevia (Merck Sharp & Dohme) i od października 2014 
Ristaben (Merck Sharp & Dohme). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Adimuplan (Sandoz), Jansitin (G.L. Pharma), Januvia (Merck 
Sharp & Dohme), Juzina (Gedeon Richter Polska), Maysiglu (Krka), Sigletic (Polpharma), 
Simlerid (Sandoz), Sitagliptin Adamed, Sitagliptin DZ (Day Zero; lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Teva pod nazwą DPPSITA), Phingroum (Polpharma; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Sitagliptin Medana), Sitagliptin Medical Valley (Medical Valley Invest), Sitagliptin 
Polpharma, Sitagliptin Sun (Sun Pharmaceuticals Industries), Sitagliptin Teva, Tesavel (Merck 
Sharp & Dohme). 

C – Układ sercowo-naczyniowy 
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01C – Leki pobudzające pracę serca, 
z wyłączeniem glikozydów nasercowych; 
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C01CA – Leki adrenergiczne i dopaminergiczne 
Norepinephrine: Noradrenaline hameln to 8. zarejestrowana marka norepinefryny (zwanej też 
noradrenaliną). Na rynek wprowadzono 4 marki: Levonor (Polfa Warszawa), od stycznia 2019 
Sinora (Sintetica) w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, od czerwca 2021 
Noradrenalin Kalceks i od sierpnia 2021 Norepinephrine Sopharma. 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Noradrenaline Aguettant, Noradrenaline Kabi (Fresenius 
Kabi), Noradrenaline Sun (Sun Pharmaceutical Industries). 

C01CX – Inne leki pobudzające pracę serca 
Levosimendan: Levosimendan Kalceks to 3. zarejestrowana marka lewozymendanu. 
Do sprzedaży wprowadzono Simdax (Orion). Nie pojawił się jeszcze na rynku Levosimendan Altan. 

C08 – Blokery kanału wapniowego; C08C – Selektywne blokery kanału wapniowego 
działające głównie na naczynia; C08CA – Pochodne dihydropirydyny 

Lercanidipine: Lercanidipine Medreg to 8. zarejestrowana marka lerkanidypiny. Na rynek 
wprowadzono 7 marek: od sierpnia 2011 Karnidin (Orion), od lutego 2012 Primacor (Berlin-
Chemie), od listopada 2012 Lecalpin (Actavis), od grudnia 2013 Lercan (Recordati), od sierpnia 
2021 Lapress (S-Lab) oraz od stycznia 2022 Lerakta (Polpharma) i Lernidum (Aflofarm). 

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B – Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA – Połączenia różnych środków wpływających na stężenie lipidów; 
C10BA05 – Atorwastatyna i ezetymib 

Atorvastatin+ezetimibe: Tulip Combo (Sandoz) w 4 dawkach różniących się zawartością 
atorwastatyny to 5. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: od sierpnia 2016 Atozet (Organon) i od kwietnia 2020 Zentasta (Zentiva). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Mizetam (Polpharma) i Torvazin Plus (Egis). 

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów 
płciowych i insulin 

H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antagoniści hormonów przytarczyc; H05BX – Inni 
antagoniści hormonów przytarczyc 

Cinacalcet: Cinacalcet Reddy (Reddy Holding) to 8. zarejestrowana marka cynakalcetu. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: Mimpara (Amgen; lek oryginalny), od marca 2016 
Cinacalcet Accord (Accord Healthcare), od sierpnia 2018 Cinacalcet Mylan i od marca 2022 
Cinacalcet Aurovitas. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Cinacalcet Accordpharma (Accord Healthcare), Cinacalcet 
Aristo (Aristo Pharma), Micalcet (Zentiva). 

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE 
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01D – Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DB – Cefalosporyny pierwszej generacji 

Cefazolin: Cefazolin AptaPharma (Apta Medica) to 7. zarejestrowana marka cefazoliny. 
Do sprzedaży wprowadzono 5 marek: Biofazolin (Polpharma), Cefazolin Sandoz, Tarfazolin 
(Polfa Tarchomin), od lutego 2018 Cefazolin MIP Pharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Cefazolin IPP Pharma) i od lipca 2021 Cefazolin TZF (Polfa Tarchomin). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Cefazolin Noridem (Noridem Enterprises). 

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 
ODPORNOŚCIOWY 

L01 – Leki przeciwnowotworowe;  
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny 

Azacitidine: Azacitidine Onko (Onko Pharmaceuticals) i Azacitidine Zentiva to odpowiednio 12. 
i 13. zarejestrowana marka azacytydyny. Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Vidaza (Bristol-
Myers Squibb; do 22 grudnia 2018 miał status leku sierocego), od listopada 2020 Azacitidine 
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Accord (Accord Healthcare), od lipca 2021 Azacitidine Mylan, od września 2021 Azacitidine 
Pharmascience, od listopada 2021 Azacitidine Sandoz oraz od marca 2022 Gerodaza 
(G.L. Pharma) i Onureg (Bristol-Myers Squibb). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Azacitidine Betapharm, Azacitidine Glenmark, Azacitidine 
Stada, Zassida (Zentiva). 

L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty naturalne; L01CD – Taksany 
Cabazitaxel: Eleber (Zentiva) i Cabazitaxel Medical Valley (Medical Valley Invest) to 
odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka kabazytakselu. Do sprzedaży od sierpnia 2011 
wprowadzono lek oryginalny Jevtana (Sanofi-Aventis) i od marca 2022 Cabazitaxel Ever Pharma 
(Ever Valinject). Nie pojawił się jeszcze na rynku Cabazitaxel Accord (Accord Healthcare). 

L01E – Inhibitory kinazy białkowej; L01EX – Inne inhibitory kinazy białkowej 
Pazopanib: Pazopanib Pharmascience to 2. zarejestrowana marka pazopanibu. Do sprzedaży 
został wprowadzony od lipca 2010 Votrient (Novartis Europharm), zarejestrowany centralnie 
w UE. 
Sunitinib: Asikreba (Zentiva) to 17. zarejestrowana marka sunitynibu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: lek oryginalny Sutent (Pfizer) i od lutego 2022 Sunitinib Zentiva. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Klertis (Egis), Subinit (Lekam), Suganet (Gedeon Richter 
Polska), Sunitinib Accord (Accord Healthcare), Sunitinib Glenmark, Sunitinib Krka, Sunitinib 
Medical Valley (Medical Valley Invest), Sunitinib Pharmascience, Sunitinib Ranbaxy, Sunitinib 
Sandoz, Sunitinib Stada, Sunitinib Teva, Sunitynib Adamed, Sunitynib Mylan. 

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; 
L02BA – Antyestrogeny 

Fulvestrant: Fulvestrant Medical Valley (Medical Valley Invest) to 16. zarejestrowana marka 
fulwestrantu. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Faslodex (AstraZeneca; lek oryginalny), od 
stycznia 2021 Fulvestrant Stada i Fulvestrant Teva, od kwietnia 2021 Fulvestrant Ever Pharma 
(Ever Valinject) i Fulvestrant Pharmascience, od maja 2021 Fulvestrant Sandoz, od lipca 2021 
Fulvestrant Sun (Sun Pharmaceutical Industries), od września 2021 Fulvestrant Glenmark 
I Fulvestrant Zentiva, od października 2021 Fulwestrant Accord (Accord Healthcare) oraz od 
listopada 2021 Fulvestrant Vipharm. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulvestrant Fresenius Kabi, Fulvestrant medac, Fulvestrant 
Mylan i Vastaloma (Alvogen). 

L02BX – Inni antagoniści hormonów i środki o zbliżonym działaniu 
Abiraterone: Tatica (PharOS) to 14. zarejestrowana marka abirateronu. Lek oryginalny Zytiga 
(Janssen-Cilag) pojawił się na rynku w Polsce od marca 2012. 
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży: Abiral (+pharma), Abiraterone Accord (Accord 
Healthcare), Abiraterone Fresenius Kabi, Abiraterone G.L. Pharma, Abiraterone Krka, 
Abiraterone Glenmark, Abiraterone Mylan, Abiraterone Orion, Abiraterone Sandoz, Abiraterone 
Stada, Abiraterone Zentiva, Grumabix (Adamed). 

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY 
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe 
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo 

Diclofenac: Diclogel (Fortis Pharmaceuticals) to 18. zarejestrowana marka preparatów 
diklofenaku do stosowania zewnętrznego, o podanym zastosowaniu. Na rynek wprowadzono 
11 preparatów w postaci żeli 1%: Diclac Lipogel (Sandoz), Dicloratio Gel (Ratiopharm; 
wcześniejsze nazwy: Dicloratio, Ratiogel; zmieniono nazwę preparatu na Diclofenac Teva, ale 
lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), Dicloziaja (Ziaja), Felogel Neo (Sopharma; 
preparat był wcześniej dostępny pod nazwą Felogel, a jeszcze wcześniej pod nazwą Feloran), 
Olfen hydrożel (Teva; lek wprowadzony wcześniej do sprzedaży pod nazwą Olfen), Veral 
(Herbacos Recordati), Voltaren Emulgel (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), od czerwca 2016 
Diclofenacum Fastum (Berlin-Chemie; lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2013 pod 
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pierwotną nazwą Viklaren; obecnie zmiana znów na Viklaren, ale lek pod starą/nową nazwą nie 
został jeszcze ponownie wprowadzony do sprzedaży), od stycznia 2019 Diclotica (Tactica 
Pharmaceuticals), w roku 2020 Diklofenak Perrigo (lek zarejestrowany i wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Diklofenak LGO, a następnie od maja 2011 pod nazwą Diklofenak Omega Pharma) 
i od sierpnia 2020 Diclofenac Apteo Med (Synoptis). 
Ponadto w październiku 2008 na rynku pojawił się płyn do natryskiwania na skórę Diky 4% 
(Cyathus Exquirere Pharmaforschungs; poprzednia nazwa: Diklofenak MIKA Pharma 4%), od 
maja 2010 plastry lecznicze Olfen Patch (Teva), od lipca 2012 Voltaren Max (GlaxoSmithKline) 
w postaci żelu w dawce 2%, od kwietnia 2014 plastry lecznicze Itami (Fidia; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Sophena pod nazwą Diclodermex), od kwietnia 2021 Olfen Max (Teva) 
w postaci żelu w dawce 2% i od czerwca 2021 plastry lecznicze Flector Patch (IBSA; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Flector Tissugel). 
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: żele 1% Adarostin (Vitama), Diklofenak TopPharm 
(Herbacos Recordati) i Olfen żel (Teva) oraz żele 1% i 2% Diclofenac diethylamine Teva. 
Ibuprofen: Ibuprofen Dr. Max w postaci żelu to 7. zarejestrowana w tej klasie marka ibuprofenu. 
Na rynek wprowadzono 4 marki: Dolgit (Dolorgiet) w postaci kremu i żelu (żel wprowadzony 
wcześniej na rynek pod nazwą Ibutop, następnie pod nazwą Dolgit, później pod nazwą Ibuprom 
żel i Ibuprom Sport, po czym powrót do nazwy Dolgit Gel), Metafen żel Forte (Polpharma; lek 
wprowadzony wcześniej na rynek pod nazwą Ibufen), od września 2017 Nurofen Mięśnie i Stawy 
(Reckitt Benckiser; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen) w postaci żelu, od maja 
2019 Ibuprom Sport Spray (US Pharmacia), od lipca 2019 Nurofen Mięśnie i Stawy (Reckitt 
Benckiser) w postaci plastrów leczniczych oraz od października 2021 Ibuprom Effect żel 
(US Pharmacia; lek wprowadzony od września 2017 pod pierwotną nazwą Ibuprom Sport Żel). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Ibuprofen Apteo Med (Synoptis) oraz Ibured 
i Ibured Forte (Amara). 

N – UKŁAD NERWOWY 
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki do znieczulenia ogólnego; N01AF – Barbiturany, 
leki proste 

Thiopental: Thiopental Reclinmed to 2. zarejestrowana marka tiopentalu. Do sprzedaży od 
kwietnia 2020 wprowadzono Tiopental Panpharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Tiopental Momaja). 

N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy 
Tapentadol: Adoben (Krka) to 2. zarejestrowana marka tapentadolu. Do sprzedaży od czerwca 
2014 wprowadzono Palexia i Palexia Retard (Grünenthal). 

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CD – Pochodne 
benzodiazepiny 

Midazolam: Ozased (Primex Pharmaceuticals) to 11. zarejestrowana marka midazolamu. 
Na rynku pojawiło się 6 marek: Dormicum (Cheplapharm; lek oryginalny), Midanium (Polfa 
Warszawa), od listopada 2010 Midazolam Accord (Accord Healthcare), od września 2016 
Midazolam Sandoz, od lipca 2019 Buccolam (Lesvi) i od stycznia 2020 Midazolam Kalceks. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Epistatus (Veriton), Midazolam Baxter, 
Midazolam Sun (Sun Pharmaceuticals Industries), Mizormic (Bausch Health). 

N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw otępieniu starczemu; N06DA – Leki blokujące 
cholinoesterazę 

Rivastigmine: Evertas (Zentiva) system transdermalny w dawce 13,3 mg/24 h to rozszerzenie 
względem wprowadzonych wcześniej niższych dawek. Zarejestrowano 14 marek rywastygminy, 
w tym 5 marek transdermalnych. Do sprzedaży wprowadzono 11 marek: Exelon (Novartis 
Europharm), od sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od maja 2010 Prometax (Novartis Europharm), 
od sierpnia 2010 Ristidic (Bausch Health), od stycznia 2011 Rivastigmin Orion, od czerwca 2011 
Rivaldo (Adamed; lek zarejestrowany początkowo pod nazwą Velastina), od września 2011 
kapsułki Rivastigmine Mylan (Viatris), od lutego 2012 Rivastigmine Actavis, od lipca 2014 Evertas 
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(Zentiva; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Acino pod nazwą Werendi), od października 
2014 Rivastigmin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Rywastygmina-neuraxpharm), od sierpnia 2020 system transdermalny Rivastigmine Mylan 
(Viatris; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rivastigmine Acino) i od kwietnia 2021 
Rywastygmina Aurovitas (lek wprowadzony od stycznia 2014 pod pierwotną nazwą 
Rywastygmina Apotex). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Rivastigmine 1A Pharma, Rivastigmine Hexal, Rivastigmine 
Sandoz. 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Aldemyl (Generics; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Rivamylan), Begusin (Sigillata), Emerpand (Actavis), Kerstipon (Pharmathen), Permente 
(Alvogen; lek był obecny na rynku od października 2013), Rivaldo TDS (Adamed), Rivastigmine 
Teva (lek był obecny na rynku), Rivastigmine Teva Pharma w kapsułkach (lek był obecny na 
rynku od lipca 2011), Signelon (Synteza; lek był obecny na rynku od stycznia 2012), Symelon 
(SymPhar; lek był obecny na rynku od lutego 2018, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Rivastigmin Cipla; wcześniej [od marca 2011 do stycznia 2018] był na rynku Symelon 
wprowadzony na podstawie innych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Rivaller), Vergesin (S-Lab; lek był obecny na rynku od listopada 2016; 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rivastigmine Aurobindo). 

P – LEKI PRZECIWPASOŻYTNICZE, ŚRODKI OWADOBÓJCZE I REPELENTY 
P01 – Leki stosowane przeciw pierwotniakom; P01B – Leki przeciw malarii; P01BA – 
Pochodne aminochinoliny 

Hydroxychloroquine: Novidin (Gebro) to 3. zarejestrowana marka hydroksychlorochiny. 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Hydroxychloroquine sulfate Accord (Accord Healthcare), 
Hydroxychloroquine sulfate Edest (Intas Third Party Sales 2005). 

R – UKŁAD ODDECHOWY 
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; R01AD – Kortykosteroidy 

Mometasone furoate: Zodgane (Zentiva) to 10. zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 marek: Nasonex (Organon), od lutego 2013 Nasometin (Sandoz), 
od sierpnia 2014 Pronasal (Teva), od maja 2015 Metmin (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Mometasone Adamed), od czerwca 2015 Momester (Polpharma), od listopada 2015 
Eztom (Glenmark), od listopada 2019 Momester Nasal (Polpharma) i Nasometin Control 
(Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Mometasone Sandoz), od września 2020 
Pronasal Control (Teva) oraz od grudnia 2020 Aleric Spray (US Pharmacia). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Hitaxa Metmin-Spray (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Metmin Control), Nasopronal (Vitama). 

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AX – Inne leki 
przeciwhistaminowe działające ogólnie 

Desloratadine: Hitaxa Fast Kids (Adamed) to rozszerzenie względem wprowadzonego 
wcześniej leku Hitaxa. Zarejestrowano 26 marek desloratadyny. Na rynku pojawiło się 21 marek: 
Aerius (Organon), Azomyr (Organon), od sierpnia 2012 Deslodyna (Hasco-Lek), od września 
2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodeslon (S-Lab), od grudnia 2012 Hitaxa 
(Adamed) i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013 
Dasselta (Krka), od maja 2013 Desloratadine Actavis, od lutego 2014 Aleric Deslo Active (US 
Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metlox, a później Aleric Deslo) i Aleric 
Deslo Pro (US Pharmacia), od kwietnia 2014 Teslor (Aflofarm), od listopada 2015 Desloratadine 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadyna Ibermedgen), od 
stycznia 2016 Hitaxa Fast (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desada) i Hitaxa 
Fast Junior (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desada, a następnie Hitaxa 
Fast), od czerwca 2016 Alerdes (Symphar; lek wprowadzony od października 2012 według 
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pozwolenia nr 20067 pod pierwotną nazwą Symdes, a następnie pod nazwą Alerdes; zastąpiony 
lekiem według pozwolenia nr 24871, któremu w maju 2019 zmieniono nazwę z Desloratadyna 
Symphar na Alerdes), od listopada 2016 Desloratadine +Pharma, od marca 2018 Desloratadine 
Sopharma, od lutego 2019 AlergoTeva (Teva; lek wprowadzony od grudnia 2015 pod pierwotną 
nazwą Flynise) i Desloratadine Aurovitas, od kwietnia 2020 Goldesin alerstop (Tactica 
Pharmaceuticals), od marca 2021 Dynid Gem (Glenmark Pharmaceuticals) i od lutego 2022 
Dasergin (Krka). 
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: Desetax (Aristo Pharma), Desloratadine 
Genepharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadine Peseri), Desloratadine 
Ratiopharm, Desloratadine Teva, Neoclarityn (Organon), Teslor fast i Teslor fast junior 
(Aflofarm). 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Delortan Allergy (Polfa Warszawa; lek był obecny na rynku od 
marca 2017), Desalergo (Medicplast), Goldesin (Tactica Pharmaceuticals; lek był obecny na 
rynku od kwietnia 2013), Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max (Laboratoria Polfa Łódź; lek był 
obecny na rynku od lutego 2017) i Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior (Laboratoria Polfa 
Łódź; lek był obecny na rynku od lutego 2019). 

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW 
S01 – Leki oftalmologiczne; S01C – Połączenia leków przeciwzapalnych 
z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Połączenia kortykosteroidów z lekami przeciwinfekcyjnymi; 
S01CA01 – Deksametazon w połączeniach z lekami przeciwinfekcyjnymi 

Dexamethasone+netilmicin: Netilmicin + Dexamethasone NewLine Pharma to 1. zarejestrowana 
marka leku o podanym składzie. 

V – PREPARATY RÓŻNE 
V08 – Środki cieniujące; V08C – Środki cieniujące obrazujące w rezonansie magnetycznym; 
V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące 

Gadoteric acid: Rezonis (Farmak) to 5. zarejestrowany preparat zawierający kwas gadoterowy. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: od stycznia 2017 Dotarem (Guerbet), od stycznia 2018 
Clariscan (GE Healthcare), od października 2018 Dotarem multidose (Guerbet), od listopada 
2018 Cyclolux i Cyclolux multidose (Sonochemia) od stycznia 2020 Dotagraf (Bayer). Nie pojawił 
się jeszcze na rynku Dotagraf multidose (Bayer). 
 
   

Opracowanie:  
dr n. farm. Jarosław Filipek, Kierownik Działu Informacji o Produktach 
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
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- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania WHO Collaborating Centre for Drug 
Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2022”, Oslo 2021; “ATC Index with DDDs 
2022”, Oslo 2021), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2022 – tłumaczenie własne; 

- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XII”; 
“Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 

- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; 
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;  

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA; 
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych; 
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie. 

http://www.karnet.waw.pl/bazyl.html
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