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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ПЕРЕНОСИМОСТІ ФТОРХІНОЛОНА 

III ПОКОЛІННЯ "ФЛОКСІУМ" В 

ПОРІВНЯННІ З ОРИГІНАЛЬНИМ 

ПРЕПАРАТОМ В ЛІКУВАННІ 

ЗАГОСТРЕННЯ ХОЗЛ

СС..  ММ..  ППооллииввооддаа,,  ОО..  ВВ..  ККууллиинниичч

Резюме

Проведено клінічне випробування по вивченню ефектив�

ності препарату Флоксіум таблетки по 500 мг виробництва ВАТ

"Київмедпрепарат" (фармацевтична корпорація "Артеріум") у

порівнянні з оригінальним препаратом Таванік® таблетки 500

мг виробництва компанії "SanofiAventis" в лікуванні загострень

ХОЗЛ. Клінічна ефективність препарату Флоксіум була ідентична

ефективності оригінального препарату. За всіма параметрами

антибактеріального ефекту (спектр чутливості до мікроорганіз�

мів, час зниження та нормалізація температури тіла, вплив на

характер харкотиння, нормалізація аналізів крові) препарат

Флоксіум не поступається референтному препарату Таванік.

Відсутність серйозних побічних явищ, та відсутність небажаних

змін лабораторних показників у хворих свідчать про безпеку

використання препарату Флоксіум в лікуванні загострення

ХОЗЛ упродовж 10 діб.

EFFICACY AND TOLERABILITY OF 3RD

GENERATION FLUOROQUINOLONE 

FLOXIUM IN COMPARISON WITH 

ORIGINAL DRUG IN TREATMENT 

OF COPD EXACERBATION
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Summary

There was conducted a clinical trial of efficacy of Floxium 500

mg tablets, produced by "Kievmedpreparat" (pharmaceutical cor�

poration "Arterium"), in comparison with original drug Tavanik®

500 mg tablets, produced by "SanofiAventis", in treatment of

COPD exacerbation. Clinical efficacy of Floxium was identical to

efficacy of original drug. There were no difference of Floxium vs

Tavanik® in terms of antibacterial effect (microbial spectrum, time

to decrease or normalization of body temperature, influence on

sputum properties, normalization of blood count). Absence of

serious adverse events and unfavorable change of laboratory

indices in patients confirm the safety of Floxium in 10 days treat�

ment of COPD exacerbation.
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