
№ НАЗВА ІБП Один. 
Вим.

К-сть 
доз

1 Вакцина БЦЖ ліофілізована
Порошок та розчинник для приготування суспензії для внутрішньо 
шкірних ін’єкцій 50мкг/доза по 1.0мг(20доз) порошкуу скляній 
ампулі№20 у комплект із розчинникомпо1мл.(хлорид натрію,вода для 
ін’єкцій) в іншій скляній ампулі№20 у окремих картонних 
коробках( виробник :ББ_НЦІПХЛТД Болгарія

доза 160

2 Імовакс поліо
Вакцина для профілактики поліомієліту інактивована рідка, суспензія 
для ін’єкцій по 5мл(10 доз)у флаконах №10
Виробник: Sanofi Pasteur S.A Франція

доза 360

3 Поліо сабін один і три (оральна) двохвалентна вакцина для 
профілактики поліомієліту типів 1 та 3(дОПВ)
Суспензія оральна по 10 доз(1мл) у флаконах №100 в картонній коробці
Виробник:Гласко Сміт Кляйн Біолоджікалс Бельгія

доза 320

4 АКДП Вакцина для профілактики дифтерії правця та кашлюку 
адсорбована з цільноклітинним кашлюковим компонентом
Суспензія для ін’єкцій по 10 доз(1доза0.5мл) у флаконах №50 у пачці з 
картону.
Виробник:серум інст..Індії ПВТ ЛТД

доза 330

5 АДП Діфтет ДТ Вакцина дифтерії та правця(адсорбована)
Суспензія для ін’єкцій по 10 доз(одна доза 0.5мл)по 5 мл у флаконах 
№10 у картонній коробці
Виробник: ББ-НЦІПХ ЛТД Болгарія

доза 260

6 АДП-М Вакцина для профілактики дифтерії та правця адсорбована із 
зменшеним вмістом антигену
Суспензія для ін’єкцій по 10 доз(0.5 мл) по 5мл у флаконах №24 у пачці 
з картону
Виробник:Байолоджікал.І.Лімітед Індія

доза 570

7 Пріорикс ТМ Комбінована вакцина для профілактики кору, епід 
паротиту та краснухи ,ліофілізат для розчину для ін’єкцій у 1 
мультидозований(2дози) флакон з ліофілізатом у комплекті з 
розчинником (вода для ін’єкцій) в ампулі по 100 штук флаконів та 
ампул в окремих коробках
Виробник GlaxoSmithKline Biologicals s.a Бельгія

доза 262

8 Еувакс В Вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка
Суспензія для ін’єкцій 10мкг/доза по 0.5 (1доза) у флаконах №10 у 
пачці
Виробник LG LIFE Sciences LTD Корея

доза 240

9 Вакцина конюгована для профілактики захворювань збудником яких є 
HAEMOPHILUS типу В. Ліофізілат для розчину для інєкцій по 1 доза 
(10мкг) у флаконах №50 у комплекті з розчинником 
Виробник Серум Інститут Індії ПВТ ЛТД

доза 624

10 М-М-Р   11 ВАКЦИНА ПРОТИ КОРУ. ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ 
ВІРУСНА .ЖИВА /М-М-R 11 MEASLES.MUVPS AND RUBELLA 
VIRU VACCINE .Порошок ліофілізований для розчину для ін’єкцій та 
стерильний розчинник;10 флаконів з порошком  по 1 дозі(0.5 мг) та по 
10 флаконів зі стерильним розчинником(води для ін’єкцій)по 0.7мл.в 
окремих картонних коробках.
Виробник США Марк Шарп і Доум корп.

доз 214
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