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БІОВЕН  10%
Імуноглобулін людини нормальний  
для внутрішньовенного введення

Витяг з інструкції для медичного застосування лікарського засобу  БІОВЕН® Р. п. UA/14526/01/02.

Лікарська форма. Розчин для інфузій. Діюча речовина. Human normal immunoglobulin for intravenous administration. 1 мл препарату містить імунологічно активної білкової фракції 
імуноглобуліну G — 0,1 г. Допоміжні речовини. Гліцин (кислота амінооцтова); вода для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного 
введення. Форма випуску. По 10, 25, 50 або 100 мл у пляшці або флаконі. Показання. Препарат застосовувати для замісної імунотерапії у процесі лікування первинних і вторинних імуно-
дефіцитних станів і пов’язаних із ними захворювань, а також для лікування та профілактики захворювань, спричинених бактеріальною та вірус ною інфекцією. Препарат застосовувати дорослим 
пацієнтам. Застосовувати при лікуванні: синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань, трансплантації кісткового мозку. Протипоказання. 
Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Гіперчутливість до гомологічних імуноглобулінів, особливо в дуже рідкісних випадках дефіциту IgA, коли пацієнт має антитіла до IgA. Введення іму-
ноглобуліну протипоказане особам, які мають у анамнезі важкі алергічні реакції на введення білкових препаратів крові людини. Хворим, які страждають на алергічні хвороби або мають схильність до алергічних 
реакцій, при введенні імуноглобуліну та в наступні 8 діб рекомендуються антигістамінні засоби. Особам, які страждають на імунопатологічні системні захворювання (імунні хвороби крові, колагеноз, нефрит), препарат 
слід призначати після консультації з відповідним спеці алістом. У період загострення алергічного процесу введення препарату проводити після висновку алерголога за життєвими показаннями. Побічні реакції. З боку 
системи крові та лімфатичної системи: анемія, лімфаденопатія, гемоліз, лейкопенія, гемолітична анемія. З боку імунної системи: гіперчутливість, анафілактичний шок, анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція, ангіоне-
вротичний набряк, набряк обличчя. З боку ендокринної системи: розлади функції щитовидної залози. З боку нервової системи: головний біль, порушення мозкового кровообігу, асептичний менінгіт, мігрень, запаморочення, паре-
стезія, гіпостезія, амнезія, відчуття печіння, дизартрія, дисгевзія, порушення рівноваги, транзитор на ішемічна атака, тремор. Психічні порушення: збудження, тривожність, безсоння. З боку серця: інфаркт міокарда, тахікардія, серцебиття, 
ціаноз. З боку судин: недостатність периферичних судин, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, периферична холодність, флебіт, тромбоз глибоких вен. З боку системи дихання, торакальні та медіастинальні порушення: дихальна 
недостатність, легенева емболія, легеневий набряк, бронхоспазм, задишка, кашель, збільшена частота дихання, ринорея, астма, закладеність носа, орофарингеальний набряк, фаринголарингеальний біль. З боку кишково-шлункового тракту: 
нудота, блювання, діарея, більуживоті. Збоку шкіри та підшкірної клітковини: екзема, кропив’янка, висип, еритематозний висип, дерматит, свербіж, алопеція, холодний пгг, реакції фоточутливості, нічне потіння. З боку скелетно-м’язової системи 
та сполучної тканини: більу спині, біль у кінцівках, артралгія, спазми м’язів, посмикування м’язів, міапгія. З боку нирок та сечовидільної системи: гостра ниркова недостатність, протеїнурія. З боку органів зору: кон’юктивіт, біль в очах, набрякання 
очей. З боку органів слуху: вертиго, рідина у внутрішньому вусі. Загальні порушення та розлади в місці введення: гарячка, грипоподібні симптоми, слабкість, дискомфорт у грудях, біль, відчуття стиснення у грудях, астенія, нездужання, периферичні 
набряки, відчуття жару, підвищена втомлюваність, озноб, припливи, гіперемія, гіпергідроз; реакції в місці введення, включаючи біль, підвищення чутливості, гіперемію, набряк, флебіт, свербіж. Лабораторні дослідження: підвищення печінкових 
ферментів, помилковий позитивний рівень глюкози в крові, підвищення креатиніну в крові, підвищений рівень холестерину в крові, підвищений рівень сечовини, знижений рівень гематокриту, знижений рівень еритроцитів, позитивна пряма 
проба Кумбса, зменшене насичення киснем. Інфекції та інвазії: бронхіт, назофарингіт, хронічний синусит, мікоз, інфекція, інфікування нирок, синусит, інфікування верхніх дихальних шляхів, інфікування сечових шляхів, бактеріальне інфікування 
сечових шляхів. Травми, отруєння та загальні процедурні ускладнення: забій, гостре ураження легенів, пов’язане з переливанням крові. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі від 2 до  
8 0С. Не заморожувати. За умов зберігання при температурі не вище 25 «С термін придатності — 6 місяців. Після закінчення цього терміну препарат не можна поміщати в холодильник, його необхідно утилізувати. Термін придатно-
сті. 2 роки. Термін придатності за умов зберігання при температурі не вище 25 0С — 6 місяців. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», Україна. Адреса. Юридична адреса: Україна, 09100, Київська обл.,  
м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

Інформація призначена для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях симпозіумах з медичної тематики або для розміщення у спеціалізованих виданнях, 
призначених для медичних установ і лікарів. Перед призначенням слід обов’язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування та загальними застереженнями.

Bioven/25.01.18.

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою:  
03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, БЦ «Горизонт Парк», буд. 2, поверх 4  

Тел.: +38 (044) 277-36-10, факс: +38 (044) 275-80-24
www.biofarma.ua
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МІО-ІНОЗИТОЛ (2000мг) в комбінації сприяє:

ІНФОРМАЦІЯ щодо застосування:

• Покращенню ядерно-цитоплазматичному дозріванню ооцитів;

• Відновлює менструальну циклічність у пацієнток СПКЯ з оліго-/ аменореєю, та покращує гормональні показники;

• Підвищує вихід дозрілих ооцитів, знижує кількість днів стимуляцїї, знижує дозу ФСГ, покращує якість 
фолікулогенезу та ембріонів;

• Покращенню фолікулярного середовища та результатів ДРТ у жінок з СПКЯ;

• Покращує якість ооцитів і збільшує кількість ембріонів високої якості ;

• Сприяє первинній профілактиці гестаційного цукрового діабету у пацієнток з СПКЯ;

• Сприяє профілактиці ембріональної макросомії.*

• При ановуляторному безплідді жінок з СПКЯ;
• При недозрілості ооцитів;
• При відсутності  овуляцій;
• При тяжких формах інсулінорезистентності (ІР) при СПКЯ;
• При гіперандрогенії та  дисменореї (олігоменореї та аменореї);
• При полікістозно - змінених яєчниках;
• При низькій якості ооцитів і, як наслідок, низькій якості ембріонів;
• Профілактика синдрому передчасного виснаження яєчників;
• Сприяє первинній профілактиці гестаційного цукрового діабету  у пацієнток 

з СПКЯ;
• Сприяє профілактиці ембріональної макросомії при СПКЯ.

Inositol Treatment and ART Outcomes in Women with PCOS . Deepika Garg1 and Reshef Tal2
1 Department of Obstetrics and Gynecology, Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY, USA
2 Division of Reproductive Endocrinology & Infertility, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA  2016 (2016), Article ID 1979654,
* Мyo-Inositol Supplementation and Onset of Gestational Diabetes Mellitus in Pregnant Women With a Family History of Type 2 Diabetes   A prospective, randomized, placebo-controlled study. Can a Dietary Supplement Prevent Gestational Diabetes Mellitus?

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ДОЗИ:

  Міоксин застосовують  1-2 пакетика
на добу, рекомендований курс 

прийому  від 3 до 6 місяців. 

До 12г/добу Міо-інозитол без 
виражених побічних ефектів!

Безпечне відновлення 
репродуктивної функції у більшості 

пацієнток з СПКЯ.

Вітамін Д (400МО) - бере участь у процесі поділу клітин. «Стероїдний гормон»  активатор цитозольних та ядерних 
рецепторів клітин ембріональних тканин, гормонами здійснюється експресія чи супресія генів, контролюючих синтез 
ферментів, рецепторів, генів, регулюючих клітинний цикл: ділення, дозрівання, диференціацію клітин*. 

Фолієва кислота (400мкг) в комбінації з Міо-інозітолом більш ефективне відновлення репродуктивної функції 
паціенток з СПКЯ.

Хром(40мкг) - біологічна  роль мікроелемента хрому заключається  в регуляції вуглеводного обміну, фактора 
толерантності до глюкози. Активує ферменти, які беруть участь в метаболізмі вуглеводів, в синтезі жирних кислот, 
холестерина і білків. 

Екстракт банаба (48мг) - за рахунок дії коросолевої кислоти знижує засвоєння  та всмоктування вуглеводів, інгібує 
фермент альфа-амілазу, знижує рівень глюкози крові.
*Нормальна фізіологія. Klein G, et al. Antidiabetes and Anti-obesity Activity of Lagerstroemia speciosa. Evid Based Complement Alternat Med. (2007)

www.kleemed.com.ua

РОЗУМНЕ ПОЄДНАННЯ
ДЛЯ ООЦИТІВ ДОЗРІВАННЯ!

КОЖНИЙ ПАКЕТИК МІСТИТЬ:

2000 мг - Міо-інозитол
400 МО - Вітамін D

3

400 мкг - Фолієва кислота
40 мкг - Хром
48 мг - Банаба 
(Коросолева кислота)

MIOXIN™

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ 
відіграє ключову роль в клінічному розвитку синдрому 
полікістозних яєчників, що призводить до порушення 
дозрівання ооцитів і є основною причиною 
Ановуляторного безпліддя

Виробник: PharmaSuisse Laboratories Str. - Via Larga 7 - 20122 Milano-Italy, Мілан-Італія. 
Імпортер: ТОВ «Клімед Україна», Україна, 04112, м.Київ, вул. Дегтярівська,62 оф.58А, тел. (044)228-47-17, код 36282605. www.kleemed.com.ua  
Протокол випробувань харчової продукції № 8/1622 від 12.05.2017р.
Інформація призначена виключно для  фахівців охорони здоров’я.



HOMA 4,72±1,11 3,04±1,15        р<0,001



27-29 
ТРАВНЯ  

2018 р.  
Дніпро,
Україна

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ПИТАНЬ  
РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 
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