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Компанія «Bayer Pharma AG», від імені та в інтересах 
якої на території України діє ТОВ «Байєр», звертає Вашу 
увагу на те, що в останні три роки на ринку України 
з'явилася низка генеричних лікарських засобів − анало-
гів добре відомого в медичному середовищі протимік-
робного бактерицидного лікарського засобу Авелокс® 
(моксифлоксацин).

Компанія «Bayer Pharma AG», маючи чинний патент 
на діючу речовину препарату Авелокс® — «моксифлок-
сацин» (патент України на винахід № UA 35554, термін дії 
до 2018 р.), наприкінці 2011 року здобула переконливу 
перемогу в українських судах та відстояла свої права 
інтелектуальної власності на цей винахід.

У результаті розгляду цих спорів судові інстанції 
України, включаючи Вищий Господарський Суд України:

• підтвердили правомірність виключних прав 
«Bayer Pharma AG» на патент України на винахід № 35554, 
яким захищена діюча речовина «моксифлоксацин»;

• визнали порушення прав «Bayer Pharma AG» на 
патент № 35554, шляхом реєстрації лікарських засобів, 
що містять «моксифлоксацин», низкою компаній;

• визнали недійсними накази МОЗ України про 
реєстрацію лікарських засобів, що містять діючу речовину 
«моксифлоксацин» внаслідок порушення патентних прав.

У зв'язку з зазначеним вище, вважаємо за необхідне 
попередити потенційних покупців та замовників, що на 
сьогодні єдиним лікарським засобом, що містить діючу 
речовину «моксифлоксацин» і дозволений для продажу 
в Україні, є препарат Авелокс® виробництва «Bayer 
Pharma AG», Німеччина. 

Компанія «Bayer Pharma AG» і на майбутнє має намір 
відстежувати та припиняти будь-які дії, що порушують 
права та законні інтереси власника патенту України 
№ 35554. 

КОМПАНІЯ «BAYER PHARMA AG» ЗАХИСТИЛА СВОЇ ВИКЛЮЧНІ ПРАВА 

НА ДІЮЧУ РЕЧОВИНУ ПРЕПАРАТУ АВЕЛОКС® У СУДІ

Авелокс® − протимікробний хіміопрепарат для сис-
темного застосування групи хінолінів. Діюча речовина 
— моксифлоксацин. Розчин для інфузій 400 мг (250 мл 
розчину) застосовується для лікування бактеріальних 
інфекційних захворювань, викликаних чутливими до 
препарату мікроорганізмами: негоспітальна пневмо-
нія, включаючи позалікарняну пневмонію, збудниками 
якої є штами мікроорганізмів із множинною резистент-
ністю до антибіотиків; ускладнені інфекційні захворю-
вання шкіри та підшкірних тканин (включаючи інфіко-
вану діабетичну стопу); ускладнені інтраабдомінальні 
інфекції, включаючи полімікробні інфекції (такі як абс-
цедування). Таблетки 400 мг, вкриті оболонкою засто-
совуються для лікування нижченаведених бактеріаль-
них інфекцій, спричинених чутливими до препарату 
мікроорганізмами: загострення хронічного бронхіту; 
негоспітальна пневмонія, включаючи пневмонію, збуд-
никами якої є штами мікроорганізмів із множинною 
резистентністю до антибіотиків; гострий синусит; неус-
кладнені інфекції шкіри та підшкірних структур; неуск-
ладнені запальні захворювання органів малого тазу 
(включаючи інфекції верхнього відділу статевої систе-
ми в жінок (матка, яєчники), у тому числі сальпінгіт та 
ендометрит); ускладнені інфекції шкіри та підшкірних 
структур (включаючи інфіковану діабетичну стопу); уск-
ладнені інтраабдомінальні інфекції, включаючи полімік-
робні інфекції (такі як абсцедування).

У випадку виникнення патентних спорів, організа-
ції, що закупили препарати з порушенням патентного 
права «Bayer Pharma AG» (патент України № 35554 
термін дії до 2018 р.), будуть притягуватися до судо-
вого розгляду в установленому чинним законодавс-
твом України порядку на стороні відповідачів. 


