
Informujemy P.T. Państwa, że Organon od 1.06.2021 r. posiada w swoim 

portfelu następujące leki oryginalne, znajdujące się w obrocie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej:

Szanowni Państwo,

Nazwa handlowa Substancja czynna, moc Forma i wielkość opakowania

Aerius

Układ oddechowy

Dermatologia

Kardiologia

Pozostałe

desloratadyna, 0,5 mg/ml; 5 mg
roztwór doustny 60 ml i 150 ml, 

10 i 30 tabl. powl.
Asmanex Twisthaler mometazon 400 µg/dawkę inhalacyjną proszek do inhalacji 60 dawek

Diprogenta betametazon 0,5 mg + gentamycyna 1 mg/1 g
krem 15 g, 
maść 15 g

betametazon 0,5 mg + kwas salicylowy 30  mg/1 g maść 15 g
betametazon 0,5 mg + kwas salicylowy 20 mg/1 g płyn na skórę 30 ml

Elocom mometazon 1 mg/g (0,1%)
krem 15 i 30 g, 
maść 15 i 30 g, 

płyn 20 ml

Lerivon mianseryna 10 mg; 30 mg 30 tabl. powl. 

Lotriderm klotrimazol 10 mg + betametazon 0,64 mg/1 g krem  15 g

ezetymib 10 mg + atorwastatyna 40 mg/ 1 tabl.
ezetymib 10 mg + atorwastatyna 80 mg/ 1 tabl.

30 tabl. powl. 
30 tabl. powl.

Celestone betametazon 4 mg/ 1 ml roztwór do wstrzyknięć 1 amp. 1 ml

Cozaar losartan 50 mg; 100 mg

Diprolene betametazon 0,5 mg/ 1 g maść 15 g

Diprophos betametazon 7 mg/ 1 ml zawiesina do wstrzyknięć, 5 amp.  1 ml

Hyzaar losartan 50 mg + hydrochloro�azyd 12,5 mg/ 1 tabl.
Hyzaar Forte losartan 100 mg + hydrochloro�azyd 25 mg/ 1 tabl.

Nasonex mometazon 50 µg/dawkę aerozol do nosa, zawiesina 140 dawek [18 g]

Propecia finasteryd 1 mg
Proscar finasteryd 5 mg

Zocor symwastatyna 10; 20; 40 mg 28 tabl. powl. 
28 tabl. powl. 
28 tabl. powl. 
28 tabl. powl. 

28 tabl. powl. 
28 tabl. powl. 

28 tabl. powl. 

Triderm betametazon 0,5 mg + klotrimazol 10 mg + gentamycyna 1 mg/1 g
krem 15 g
maść 15 g

Atozet

Diprosalic

Diprolene betametazon 0,5 mg/ 1 g maść 15 g

montelukast, 4, 5 mg 28 tabl. do rozgryzania i żucia
montelukast, 10 mg

Singulair

ChPL produktów:
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