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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 121/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomab) kod EAN: 
5909991256371, w ramach programu lekowego „Leczenie 

blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek 
prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia 

w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię  
(ICD-10 C91.0)”  

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego 
Blincyto (blinatumomab), proszek do sporządzania koncentratu i roztwór 
do przygotowania roztworu do infuzji, 38,5 µg, 1 fiolka proszku do sporządzania 
koncentratu roztworu do infuzji oraz 1 fiolka roztworu stabilizującego, kod EAN 
5909991256371, w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem 
ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez 
chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą 
terapię (ICD-10 C91.0)”, w ramach nowej grupy limitowej, jako leku 
wydawanego bezpłatnie, pod warunkiem takiego instrumentu dzielenia ryzyka, 
w którym refundowany będzie jedynie koszt terapii u pacjentów osiągających 
całkowitą remisję. 
Rada widzi zasadność ograniczenia decyzji refundacyjnej do 1 roku i ponownej 
oceny technologii po tym okresie. 

Uzasadnienie 

Dowody naukowe o stosunkowo niskiej jakości (badania bez grupy kontrolnej 
opublikowane jako prace pełnotekstowe oraz badanie z grupą kontrolną 
opublikowane w formie streszczenia) wskazują na aktywność kliniczną 
blinatumomabu w populacji chorych, do której adresowany jest proponowany 
program lekowy. Miarą tego jest wysoki odsetek remisji choroby 
odnotowywany w badaniach dotyczących zastosowania tego leku wśród 
chorych ze wznową choroby lub opornością na wcześniejsze terapie. Zdaniem 
Rady szczególnie istotna jest udokumentowana możliwość uzyskania remisji 
w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie transplantacji szpiku kostnego 
(HSCT), co w badaniu Topp i wsp. 2015 odnotowano u 32/189, tj. 17% chorych. 
Zastosowanie blinatumomabu wiąże się z uzyskaniem 1-rocznego przeżycia 
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u około 30% chorych, tj. odsetka wyższego niż w historycznych grupach 
kontrolnych.  

Jedocześnie Rada zwróciła uwagę na to, że wyniki kluczowego dla wiarygodnej 
oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania blinatumomabu badania 
randomizowanego Tower nie zostały dotychczas opublikowane w formie 
pełnotekstowej. W związku z tym, zdaniem Rady, zasadna jest ponowna ocena 
wnioskowanej technologii po 1 roku. 

Działania niepożądane związane ze stosowaniem blinatumomabu występują 
bardzo często i w wysokim odsetku przypadków są to działania 
w 3 lub 4 stopniu nasilenia. Do najczęstszych działań niepożądanych należy 
zaliczyć zakażenia, gorączkę neutropeniczną, niedokrwistość, neutropenię, 
małopłytkowość, leukopenię, zespół uwalniania cytokin, zaburzenia 
elektrolitowe, zmniejszenie łaknienia, bezsenność, ból głowy, drżenie, zawroty 
głowy, niedociśnienie, kaszel, zaburzenia żołądka i jelit, wysypkę, bóle pleców, 
kończyn, stawów i kości, obrzęki obwodowe, dreszcze, zmęczenie, ból w klatce 
piersiowej, zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz reakcje na infuzję 
i związane z nią objawy. 

Cena blinatumomabu jest wysoka, a zaproponowany instrument dzielenia 
ryzyka nie zapewnia efektywności kosztowej stosowania leku w Polsce. Z tego 
powodu Rada nie akceptuje go i wnosi o przedstawienie nowego instrumentu 
dzielenia ryzyka, w którym refundowany będzie jedynie koszt terapii 
u pacjentów osiągających całkowitą remisję i który pozwoli na zmniejszenie 
kosztów inkrementalnych do progu opłacalności, o którym mowa w ustawie 
o refundacji.  

We wnioskowanym programie lekowym nie określono kryteriów, na podstawie 
których należy stwierdzić progresję choroby wykluczającą udział pacjenta 
w programie, tym samym Rada zaleca ich sprecyzowanie. 

Wśród rekomendacji refundacyjnych odnaleziono 3 pozytywne (walijska 
AWMSG 2016, francuska HAS 2016, szkocka SMC 2016), 1 negatywną 
(australijską PBAC 2015) oraz 1, w której w zależności od stosowanych 
wcześniej linii leczenia wydano rekomendację negatywną lub warunkowo 
pozytywną (kanadyjska pCODR 2016). Blincyto (blinatumomab) jest obecnie 
finansowany w 9 krajach UE: są to wyłącznie kraje o PKB per capita wyższym niż 
Polska. 

Zasadne byłoby wprowadzenie rejestru chorych leczonych Blincyto. 

.................................................... 
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



 Stanowisko Rady Przejrzystości AOTMiT nr 121/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 3 

Tryb wydania stanowiska 

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), 
z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
nr OT.4351.32.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu 
lekowego: „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów 
B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)””. 
Data ukończenia: 17 listopada 2016, z uwzględnieniem stanowiska eksperta przedstawionego na posiedzeniu 
28.11.2016 r. 
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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 122/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie oceny leku Lixiana (edoxabanum) kod EAN: 
5901549325058, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy 

żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych  

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego 
Lixiana (edoxabanum), tabl. powl., 30 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325058, 
we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz 
zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej 
u dorosłych, w ramach istniejącej grupy limitowej 22.0 – Heparyny 
drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych, jako leku 
dostępnego w aptece na receptę za odpłatnością w wysokości 30%. 

Uzasadnienie 

Edoksaban (Lixiana) jest bezpośrednim inhibitorem czynnika X, podobnie jak 
rywaroksaban (Xarelto), i jest stosowany m.in. jako leczenie przeciwzakrzepowe 
w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Podobnym lekiem jest bezpośredni 
inhibitor trombiny – dabigatran (Pradaxa). Dabigatran refundowany jest 
w Polsce w całym zakresie wnioskowanych wskazań; refundacja rywaroksabanu 
nie obejmuje leczenia zatorowości płucnej.  

Nie odnaleziono randomizowanych badań klinicznych bezpośrednio 
porównujących edoksaban z rywaroksabanem. W związku z tym, do przeglądu 
włączono 1 randomizowane badanie kliniczne (Jadad 4) dotyczące porównania 
edoksabanu i antagonisty witaminy K – warfaryny (Hokusai-VTE) oraz 
4 wieloośrodkowe międzynarodowe randomizowane badania kliniczne, 
dotyczące porównania dabigatranu z warfaryną (RE-COVER i RE-COVER II) oraz 
rywaroksabanu z enoksaparyną/antagonistą witaminy K (EINSTEIN-DVT 
i EINSTEIN-PE). Analiza kliniczna, przeprowadzona na podstawie porównania 
pośredniego skuteczności edoksabanu i wybranych komparatorów względem 
antagonistów witaminy K, wykazała podobną skuteczność tych trzech 
interwencji we wnioskowanym wskazaniu. W żadnym z ocenianych punktów 
końcowych nie otrzymano istotnych statystycznie różnic w skuteczności 
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edoksabanu i rywaroksabanu oraz edoksabanu i dabigatranu. Zbliżony był też 
profil bezpieczeństwa edoksabanu względem rywaroksabanu i dabigatranu. 
Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: krwawienia 
do tkanek miękkich w obrębie skóry, krwawienia z nosa oraz krwawienia 
z pochwy. Ponadto do częstych działań niepożądanych należą: niedokrwistość, 
wysypka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby. 

Wnioskowane wskazanie edoksabanu to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej u dorosłych”. Zarejestrowane wskazanie wg ChPL 
to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie 
nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych 
(niestabilni hemodynamicznie pacjenci z zatorowością płucną)”. Jednym 
z kryteriów włączenia w badaniu Hokusai-VTE była ostra objawowa zatorowość 
płucna, a w ramach pierwszorzędowego (złożonego) punktu końcowego 
analizowano częstość nawrotu objawowej żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, obejmującej epizod zatorowości płucnej zakończonej lub 
niezakończonej zgonem. Wydaje się, że różnica między wskazaniem 
wnioskowanym i zarejestrowanym w ChPL jest mało udokumentowana. 

Analiza minimalizacji kosztów wykazała, iż lek Lixiana stanowi tańszą opcję 
terapeutyczną od dabigatranu i rywaroksabanu. 

Odnaleziono 6 rekomendacji refundacyjnych 6 organizacji, odnoszących się 
do ocenianej interwencji we wskazaniu leczenie zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej u dorosłych. Wszystkie rekomendacje (w tym NICE) 
są pozytywne, zwraca się w nich jednak uwagę na brak środka specyficznie 
odwracającego działanie edoksabanu, co wiąże się z ryzykiem stosowania tego 
leku. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 

Tryb wydania stanowiska 

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), 
z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
nr OT.4350.19.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Lixiana (edoksaban) we wskazaniu: „Leczenie 
zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej u dorosłych””. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r. 
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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 123/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie oceny leku Lixiana (edoxabanum)  kod EAN: 
5901549325072, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy 

żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych  

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego 
Lixiana (edoxabanum), tabl. powl., 60 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325072, we 
wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz 
zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej 
u dorosłych, w ramach istniejącej grupy limitowej 22.0 - Heparyny 
drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych, jako leku 
dostępnego w aptece na receptę za odpłatnością w wysokości 30%. 

Uzasadnienie 

Edoksaban (Lixiana) jest bezpośrednim inhibitorem czynnika X, podobnie jak 
rywaroksaban (Xarelto) i jest stosowany m.in. jako leczenie przeciwzakrzepowe 
w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Podobnym lekiem jest bezpośredni 
inhibitor trombiny - dabigatran (Pradaxa). Dabigatran refundowany jest 
w Polsce w całym zakresie wnioskowanych wskazań; refundacja rywaroksabanu 
nie obejmuje leczenia zatorowości płucnej.  

Nie odnaleziono randomizowanych badań klinicznych bezpośrednio 
porównujących edoksaban z rywaroksabanem. W związku z tym, do przeglądu 
włączono 1 randomizowane badanie kliniczne (Jadad 4) dotyczące porównania 
edoksabanu i antagonisty witaminy K – warfaryny (Hokusai VTE) oraz 
4 wieloośrodkowe międzynarodowe randomizowane badania kliniczne, 
dotyczące porównania dabigatranu z warfaryną (RE-COVER i RE-COVER II) oraz 
rywaroksabanu z enoksaparyną/antagonistą witaminy K (EINSTEIN-DVT 
i EINSTEIN-PE). Analiza kliniczna, przeprowadzona na podstawie porównania 
pośredniego skuteczności edoksabanu i wybranych komparatorów względem 
antagonistów witaminy K, wykazała podobną skuteczność tych trzech 
interwencji we wnioskowanym wskazaniu. W żadnym z ocenianych punktów 
końcowych nie otrzymano istotnych statystycznie różnic w skuteczności 
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edoksabanu i rywaroksabanu oraz edoksabanu i dabigatranu. Zbliżony był też 
profil bezpieczeństwa edoksabanu względem rywaroksabanu i dabigatranu. 
Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: krwawienia 
do tkanek miękkich w obrębie skóry, krwawienia z nosa oraz krwawienia 
z pochwy. Ponadto do częstych działań niepożądanych należą: niedokrwistość, 
wysypka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby. 

Wnioskowane wskazanie edoksabanu to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i 
zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i 
zatorowości płucnej u dorosłych”. Zarejestrowane wskazanie wg ChPL to 
„Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie 
nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych 
(niestabilni hemodynamicznie pacjenci z zatorowością płucną)”. Jednym z 
kryteriów włączenia w badaniu Hokusai-VTE była ostra objawowa zatorowość 
płucna, a w ramach pierwszorzędowego (złożonego) punktu końcowego 
analizowano częstość nawrotu objawowej żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej, obejmującej epizod zatorowości płucnej zakończonej lub 
niezakończonej zgonem. Wydaje się, że różnica między wskazaniem 
wnioskowanym i zarejestrowanym w ChPL jest mało udokumentowana. 

Analiza minimalizacji kosztów wykazała, iż lek Lixiana stanowi tańszą opcję 
terapeutyczną od dabigatranu i rywaroksabanu. 

Odnaleziono 6 rekomendacji refundacyjnych 6 organizacji, odnoszących się 
do ocenianej interwencji we wskazaniu leczenie zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej u dorosłych. Wszystkie rekomendacje (w tym NICE) 
są pozytywne, zwraca się w nich jednak uwagę na brak środka specyficznie 
odwracającego działanie edoksabanu, co wiąże się z ryzykiem stosowania tego 
leku. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 

Tryb wydania stanowiska 

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), 
z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
nr OT.4350.19.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Lixiana (edoksaban) we wskazaniu: „Leczenie 
zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej u dorosłych””. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r. 
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Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 124/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie oceny leku Nucala (mepolizumab) kod EAN: 
5909991246617, w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej 

astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J82.0)”  

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją produktu 
leczniczego Nucala (mepolizumab) proszek do sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań, 100 mg, 1 fiolka, kod EAN: 5909991246617, w ramach 
programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem 
(ICD-10 J82.0)”, gdyż brak jest przekonujących danych klinicznych 
o długoterminowej efektywności i nie jest efektywna kosztowo. 

W opinii Rady Przejrzystości modyfikacji wymaga również część zapisów 
programu lekowego w zakresie kryteriów włączenia i/lub wyłączenia chorych 
w oparciu o nie w pełni czuły i swoisty we wnioskowanym wskazaniu parametr, 
jakim jest liczba eozynofili we krwi, a także o wyniki badań spirometrycznych. 
Mało precyzyjne są również zapisy odnoszące się do wykluczenia zakażeń 
pasożytniczych u pacjentów kwalifikowanych do programu. 

Uzasadnienie 

Astma eozynofilowa charakteryzuje się podwyższonym poziomem eozynofili 
w materiale uzyskanym na drodze w biopsji oskrzelowej lub w plwocinie, 
pomimo przewlekłego stosowania odpowiednich dawek wziewnych 
kortykosteroidów. Liczba eozynofili w morfologii krwi nie jest wskaźnikiem 
wystarczająco czułym i swoistym w diagnostyce tego typu astmy. Znane 
są przypadki chorych z naciekami eozynofilowymi w oskrzelach przy 
prawidłowej liczbie krwinek kwasochłonnych we krwi obwodowej. Chorzy 
na astmę eozynofilową o wiele rzadziej są uczuleni na wziewne alergeny 
w porównaniu do innych fenotypów astmy. Mimo to u wielu pacjentów 
stwierdza się podwyższony poziom IgE. Może to być związane 
z nadwrażliwością na tzw. „ukryte alergeny” takie jak superantygeny 
wytwarzane przez bakterie Staphylococcus aureus. Inną charakterystyczną 
cechą fenotypu astmy eozynofilowej jest występowanie przewlekłego zapalenia 
zatok przynosowych z polipami nosa, które jest silnie skorelowane 
z podwyższonym poziomem eozynofili we krwi. Pacjentów z fenotypem astmy 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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eozynofilowej cechuje niska jakość życia, zwiększone ryzyko wystąpienia 
ciężkich zaostrzeń lub konieczność przewlekłego doustnego stosowania 
kortykosteroidów. 

Technologia będąca przedmiotem wniosku o refundację i ustalenie urzędowej 
ceny jej zbytu jest nieefektywna kosztowo, czego nie rekompensuje 
proponowany instrument dzielenia ryzyka przy proponowanej cenie zbytu. 
Rzutować to może również na nieuzasadniony z punktu widzenia korzyści 
zdrowotnych wzrost wydatków płatnika publicznego na leczenie 
we wnioskowanym wskazaniu.  

Ze względu na nowatorski charakter wnioskowanej technologii nie jest 
ona dotychczas objęta refundacją w żadnym z państw UE, wymaga dalszych 
analiz profilu bezpieczeństwa, zwłaszcza pod kątem skutków klinicznych 
po przerwaniu stosowania wnioskowanego produktu leczniczego, a także analiz 
efektywności kosztowej w dłuższej perspektywie czasowej leczenia. 

Obecnie poza leczeniem standardowym przewidzianym w rekomendacjach 
i wytycznych we wnioskowanym wskazaniu możliwe jest włączenie chorych 
do programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J 45.0) 
omalizumabem (program lekowy B.44). W praktyce klinicznej zwraca się uwagę 
na możliwość kwalifikowania poszczególnych pacjentów zarówno do grupy 
oznaczonej kodem ICD-10 J45, jak i ICD-10 J82. Wskaźniki częstości 
występowania astmy eozynofilowej w grupie chorych z ciężkimi objawami 
astmy opornej na leczenie kortykosteroidami nie są dokładnie określone, 
ale na podstawie obserwacji klinicznych można ocenić, że jest to w tej grupie 
około 30% przypadków. Powoduje to trudności w precyzyjnym przewidywaniu 
populacji docelowej objętej leczeniem w ramach wnioskowanego programu 
lekowego, czego dodatkowym dowodem są różnice w oszacowaniu tej populacji 
w opiniach ekspertów, zwracających jednocześnie uwagę, że w Polsce 
nie ma zarejestrowanych badań dotyczących występowania eozynofilii 
u chorych na astmę. 

Korzyścią wynikającą ze stosowania mepolizumabu (MEPO) może być u części 
chorych zmniejszenie dawek glikokortykosteroidów bądź innych leków 
stosowanych w leczeniu astmy. Obecnie chorzy są leczeni we wnioskowanym 
wskazaniu w oparciu przede wszystkim o wytyczne GINA 2016. Wskazuje się 
w nich na możliwość stosowania mepolizumabu w ramach 5 stopnia 
intensywności terapii u pacjentów w wieku powyżej 12 r. ż. W wytycznych tych 
nie zawarto szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania wnioskowanej 
technologii. Z dostępnych źródeł wynika jednak, że stosowanie mepolizumabu 
powoduje znamienny statystycznie spadek częstości występowania klinicznie 
istotnych zaostrzeń astmy w stosunku do grupy kontrolnej, lecz porównywalnie 
w stosunku do omalizumabu (OMA). MEPO statystycznie znamiennie zmniejsza 
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natomiast ryzyko klinicznie istotnych zaostrzeń astmy w porównaniu pośrednim 
z OMA. Kontrola objawów astmy na podstawie oceny zmian punktacji 
wg kwestionariusza ACQ jest z kolei lepsza podczas stosowania OMA. 

Podczas analizy doniesień naukowych dotyczących leczenia mepolizumabem 
zwraca uwagę ograniczona liczba danych długookresowych związanych 
z bezpieczeństwem dawki 100 mg podawanej we wstrzyknięciu podskórnym, 
a także ograniczona liczba danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku 
Nucala u osób starszych. W jednym z opublikowanych badań zaobserwowano, 
że zaprzestanie stosowania MEPO wiązało się ze wzrostem liczby eozynofili 
we krwi wkrótce po zakończeniu leczenia; w ciągu 6 miesięcy liczba eozynofili 
osiągała wartości sprzed badania. Częstość występowania ciężkich zaostrzeń 
również znacząco wzrosła w grupie uprzednio stosującej MEPO 
i po 12 miesiącach obserwacji była wyższa w grupie MEPO w porównaniu 
do placebo, jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Wzrost zaostrzeń 
w okresie od 3 do 6 miesiąca po zakończeniu badań z mepolizumabem zostało 
poprzedzone wzrostem eozynofili zarówno w plwocinie jak i we krwi, co może 
sugerować korelację pomiędzy zaostrzeniami a stężeniem eozynofili. 
Stwierdzono także zwiększenie nasilenia objawów astmy w grupie pacjentów 
wcześniej leczonych MEPO. Autorzy badania podkreślają wprawdzie, że jest 
mało prawdopodobne występowanie zjawiska „rebound” po stosowaniu 
mepolizumabu z powodu braku korelacji pomiędzy nasileniem objawów astmy, 
a innymi parametrami klinicznymi lub biologicznymi (liczba eozynofili), lecz 
wymaga to dalszych obserwacji. 

Niezależnie od oceny możliwości wystąpienia działań niepożądanych mała 
liczba obserwacji długookresowych rzutuje również na możliwość miarodajnej 
kalkulacji kosztów leczenia z zastosowaniem MEPO w dłuższej perspektywie 
czasowej. Choć znaleziono w jednej rekomendacji refundacyjnej (CADTH 2016) 
zalecenie stosowania MEPO jako terapii dodanej do terapii standardowej, 
to nawet w tej rekomendacji wykazano, że nie jest to postępowanie efektywne 
kosztowo. Podobna konstatacja znajduje się w negatywnej rekomendacji NICE 
2016, choć rekomendację tę należy traktować jako tymczasową wobec nie 
zakończonego jeszcze w jej ramach procesu konsultacji. Nucala nie jest 
refundowana z żadnym kraju UE i EFTA uwzględnionym we wniosku 
refundacyjnym. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 

Tryb wydania stanowiska 
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Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), 
z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 
OT.4351.31.2016 „Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nucala 
(mepolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 
J 82.0)””. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r. 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 464/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 332/2016 
z dnia  21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną azathioprinum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 332/2016 z dnia  21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną azathioprinum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 
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5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 465/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 333/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, w zakresie 
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 

odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 333/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 
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Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 
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5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 466/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 334/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną methotrexatum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 334/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną methotrexatum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 466/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 4 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 466/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 6 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 467/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 335/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną amoxicillinum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 335/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną amoxicillinum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 
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Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 467/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 6 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 468/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 336/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną amoxicillinum + acidum 
clavulanicum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, 

lub sposobu podawania odmiennych niż określone 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 336/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną amoxicillinum + acidum clavulanicum, 
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając 
tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej 
opinii, brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum + 
Acidum 

clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 
mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 
mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 
szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 zakażenia u pacjentów z 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 
niedoborami odporności 

- profilaktyka Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 
pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 
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Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 
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Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 469/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 337/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną chlorambucilum, w zakresie 
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 

odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 337/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną chlorambucilum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 469/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 4 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 
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5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 470/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 338/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną diclofenacum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 338/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną diclofenacum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej 
zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie 
jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 
3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 
5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
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doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 470/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 4 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 
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Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum 

Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 
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Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 
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Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 471/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 339/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil, w zakresie 
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 

odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 339/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 
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Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 
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5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 472/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 340/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną sirolimusum, w zakresie wskazań 

do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 340/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną sirolimusum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej 
części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/


 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 472/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 2 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 
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Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 
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Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 
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CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., idiopatyczny zespół 
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5909990051052 nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 473/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 341/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną bisoprololum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 341/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną bisoprololum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej 
zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie 
jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe – 

u pacjentów powyżej 
6 roku życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 
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Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
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5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
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blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 
Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 pozawałowa dysfunkcja 

skurczowa lewej komory 
Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 
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Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 
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Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 474/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 342/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną spironolactonum, w zakresie 
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 

odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 342/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną spironolactonum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej 
zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie 
jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
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5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 474/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 5 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 
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Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
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leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 475/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 343/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum + 
trimethoprimum, w zakresie wskazań do stosowania lub 

dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 343/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum + trimethoprimum, 
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania 
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając 
tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej 
opinii brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Sulfamethoxazolum 
+ Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych 

cyklofosfamidem - 
profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej. 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
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5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 
blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum 

Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 

pozawałowa dysfunkcja 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 
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Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
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leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 



  

Rada Przejrzystości 
działająca przy  

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

 

 
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202  

NIP 525-23-47-183 REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl  

www.aotmit.gov.pl    
 

Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 476/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  

w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 344/2016 
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 

zawierających substancję czynną tacrolimusum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych 

niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości 
nr 344/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków 
zawierających substancję czynną tacrolimusum, w zakresie wskazań 
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej 
zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie 
jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek – 
w przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub 
oporności na cyklosporynę 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 

Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

mailto:sekretariat@aotmit.gov.p
http://www.aotmit.gov.pl/
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oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej: 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Amoxicillinum 

Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319 

zakażenia u pacjentów z 

niedoborami odporności 

- profilaktyka 

Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909990691517 

Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108 

Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379 

Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728 

Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146 

Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043520 

Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122 

Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 
5909991043629 

Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139 

Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413 

Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215 

Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314 

Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314 

Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413 

Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018 

Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 
1 but.po 100 ml, 5909990083619 

Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117 

Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322 

Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124 

Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 
ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874 

Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223 

Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041 

Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453 

Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477 

Amoxicillinum + 
Acidum clavulanicum 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819 

zakażenia u pacjentów z 
niedoborami odporności - 

profilaktyka 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826 

Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833 

Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990081912 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990411115 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319 

Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324 

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747 

Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny 
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doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 
szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 35 ml (but.), 5909991050443 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 70 ml (but.), 5909991050467 

Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 
ml, 140 ml (but.), 5909991050665 

Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623 

Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883 

Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
5909990064120 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419319 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419326 

Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 
mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 
5909990419333 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990368235 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702 

Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990717521 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483 

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288 

Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 
600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318 

Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 
szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 
5909990744800 

Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 
5909990744848 

Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087 

Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 
20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015 

Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 
14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073 

Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594 

Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 
mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 
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5909990430611 

Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909990430628 

Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 
5909991087715 

Azathioprinum 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 
5909990232819 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL; 

ziarniniakowe choroby płuc 
- w przypadkach innych niż 

określone w ChPL 

Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 
5909990232826 

Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 
5909990277810 

Bisoprololum 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049 

tachyarytmie 
nadkomorowe - u 

pacjentów powyżej 6 roku 
życia 

Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070 

Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063 

Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551 

Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483 

Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114 

Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529 

Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066512 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420 

Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991066413 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633852 

Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990633791 

Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523 

Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448 

Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400 

Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618 amyloidoza 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 
5909990240814 

sarkoidoza; śródmiąższowe 
zapalenie płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclofenacum 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 
amp.po 3 ml, 5909990753017 

ból w przebiegu chorób 
nowotworowych w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 
amp.po 3 ml, 5909990753024 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. 
(2 blist.po 10 szt.), 5909990957811 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. 
(1 blist.po 10 szt.), 5909990957828 

Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 
szt., 5909997199627 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 
blist.po 10 szt.), 5909990957712 

Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 476/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 5 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

blist.po 10 szt.), 5909990957729 

DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990752010 

Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 
szt., 5909990033614 

Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 
5909990241910 

Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 
5909990487714 

Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. 
(3 blist.po 10 szt.), 5909990974122 

Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 
blist.po 10 szt.), 5909990457120 

Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 
blist.po 10 szt.), 5909990457137 

Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 
mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113 

Methotrexatum 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924 

sarkoidoza; ziarniniakowe 
choroby płuc - w 

przypadkach innych niż 
określone w ChPL 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726 

Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825 

Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303 

Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228 

Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266 

Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346 

Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619 

Mycophenolas 
mofetil 

CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 
g (175 ml), 5909990980918 

choroby 
autoimmunizacyjne u 

pacjentów z niedoborami 
odporności; cytopenie w 

przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego 

CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614 

CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515 

Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 
5909990754472 

Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990750993 

Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 
blist.po 10 szt.), 5909990718375 

Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 
blist.po 10 szt.), 5909990718405 

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. 
powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268 

Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 
5909990807703 

Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 
5909990807741 

Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185 

Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208 

Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210 

cytopenie w przebiegu 
autoimmunizacyjnego 

zespołu 
limfoproliferacyjnego - 
oporne na stosowanie 

steroidów lub przy zbyt 
nasilonych objawach 

niepożądanych przewlekłej 
steroidoterapii w wysokich 

dawkach; 
Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 
5909990893645 

Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977 pozawałowa dysfunkcja 



 Uchwała Rady Przejrzystości AOTMiT nr 476/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

 6 

Substancja czynna Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN Wskazanie 

Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861 
skurczowa lewej komory 

Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854 

Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878 

Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885 

Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216 

Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651 

Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668 

Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124 

Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513 

Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215 

Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414 

Sulfamethoxazolum + 
Trimethoprimum 

Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610 

zakażenia u pacjentów 
leczonych cyklofosfamidem 

- profilaktyka 

Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 
5909990117819 

Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117529 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 
5909990117611 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341 

Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092 

Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 
5909990117710 

Tacrolimusum 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 
5909990051052 

idiopatyczny zespół 
nerczycowy - w przypadku 
nietolerancji cyklosporyny 

lub oporności na 
cyklosporynę; toczniowe 

zapalenie nerek - w 
przypadku nietolerancji 

cyklosporyny lub oporności 
na cyklosporynę 

 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 
5909990051076 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 
5909990699957 

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 
5909990051137 

Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489 

Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571 

Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 
5909991192709 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754 

Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761 

Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909991148713 

Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447213 

Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 
5909990447312 

Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006 

Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228 

Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280 

Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857 
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Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888 

Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949 

Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu 
w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa 
na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej 
i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów 
leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem 
Ministra Zdrowia. 

....................................................  
Przewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Tomasz Pasierski 
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