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«Ораморф»

Діти 13–18 років: рекомендована доза 5–20 мг (2,5–10 мл) кожні 4 години.

максимальна добова доза– 120 мг на добу.

Діти 6–12 років: рекомендована доза 5–10 мг (2,5–5 мл) кожні 4 години.

максимальна добова доза– 60 мг на добу.

Діти 1–5 років: рекомендована доза 5 мг (2,5 мл) кожні 4 години.

максимальна добова доза–30 мг на добу.

Діти до 1 року: не рекомендується.



Ораморф

• Якщо орієнтуватися на інструкцію до 
використання препарату Ораморф, 

• 1 флакону (100мл) при мінімальній 
рекомендованій дозі (5 мг кожні 4 години) 
вистачить на неповні 7 діб – один «умовний» 
пацієнт.

• Солодкий, по 100 мл препарату у флаконі, по 1 
флакону з кришкою та мірним ковпачком у 
картонній упаковці.



Рівень захворюваності

В Україні в 2016 році рівень захворюваності 
дітей віком 0-14 на новоутворення 

складав 283 

Загалом по Україні - 18437 дитини



Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань (новоутворення) за регіонами у 
2016 році

Область Загалом дитячого віку,

0-17 включно

з них злоякісні 

новоутрорення

Волинська 867 42

Дніпропетровська 2105 83

Закарпатська 1233 44

Київська 1038 52

Херсонська 696 24

Черкаська 1065 39

Чернігівська 418 26



Рух препарату

Область Отримано Використано станом 

на 01.08.2018

Волинська Отримали 10 флаконів 1 флакон

Дніпрівська Отримано 25 флаконів 3 флакони

Закарпатська Отримано 20 флаконів Не було

Київська Отримано 20 флаконів 3 флакони

Херсонська Отримано 50 флаконів 8 флаконів

Черкаська Отримано 35 флаконів 28 флаконів

Чернігівська Отримано 15 флаконів Не було



Розподіл
Область Лікувальний заклад, до якого було розподілено

Волинська Волинське обласне територіальне медичне об’єднання

Дніпрівська КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»

Закарпатська Обласна дитяча лікарня

Київська КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»

Херсонська КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»

Черкаська КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер», 

Обласний центр дитячої онкології

Чернігівська КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня»


