Цей веб-сайт було розроблено як інформаційний ресурс компанії BERLIN-CHEMIE AG. Веб-сайт
містить інформацію, що надається на правах реклами.
Дані перевірялися і компонувалися дуже ретельно, і постійно оновлюються. Незважаючи на те, що
ми зацікавлені у точності, повноті та актуальності інформації, на жаль, ми не можемо прийняти
пряму чи непряму відповідальність за інформацію, що розміщується чи може бути розміщена
третіми особами на нашому веб-сайті. Ми прагнемо надавати посилання зі свого веб-сайту тільки
на інші веб-сайти, які відповідають законодавству і стандартам компанії, але не можемо нести
відповідальність за їхній зміст. Ми не несемо відповідальність за зміст будь-яких інших веб-сайтів,
що містять посилання на даний веб-сайт.
Якщо даний веб-сайт містить інформацію, отриману від третіх осіб, або посилання на неї, то
така інформація не має сприйматися та не є рекомендацією з нашого боку або з боку таких осіб.
Оскільки ми не перевіряємо таку інформацію на предмет точності або актуальності, то, зі
зрозумілих причин, ми не несемо ніякої відповідальності за неї. В жодному випадку, така інформація
не може сприйматися як приклад вдалого застосування лікарського засобу.
На веб-сайті розміщено загальну інформацію, яка жодним чином не замінює консультацію лікаря та
зміст інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Саме тому претензії щодо шкоди,
прямо чи непрямо пов’язаної з використанням веб-сайту та інформації, що на ньому представлена,
не приймаються.
Веб-сайт, його зміст, включаючи дані, зображення тощо захищені авторським правом або іншими
правами інтелектуальної власності. Будь-яке використання, відтворення, розповсюдження,
копіювання дозволяється тільки в некомерційних цілях і для приватного особистого використання.
Крім того, будь-яке використання торговельних марок, що зазначені на веб-сайті, дозволяється
виключно за письмової згоди компанії BERLIN-CHEMIE AG.
®
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ЕСПУМІЗАН та ЕСПУМІЗАН L є лікарськими засобами, що позначені знаком СЕ та дозволені для
продажу на всій території України в порядку, передбаченому законодавством України. Реєстраційні
посвідчення № UA/0152/02/01 від 1 .12.2015 № 0 та № UA/0152/01/01 від 25.11.2013 №100 .
Будь ласка, уважно прочитайте інформацію, що супроводжує лікарський засіб, перед його
застосуванням. Проконсультуйтесь з лікарем щодо можливих ризиків і побічних ефектів та
ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
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