
Офіційне повідомлення 
На цій сторінці описані умови, що регулюють використання цього сайту (далі - «Сайт»). 

Відвідуючи та переглядаючи цей Сайт, Ви приймаєте ці умови та положення. Цей 

безкоштовний сайт регулюється українським законодавством.  

Інформація, наведена на цьому Сайті, не є медичною консультацією і призначена 

виключно для ознайомлення. 

Перед застосуванням Лів.52 необхідно проконсультуватися зі спеціалістом і ознайомитися з 

інструкцією до медичного застосування. 

Відвідуючи цей Сайт, Ви за замовчуванням берете на себе зобов'язання щодо дотримання 

дійсних умов використання. Оскільки умови в будь-який час можуть бути змінені, Вам 

рекомендується регулярно стежити за їх оновленнями. 

Вистовуючи інформацію цього Сайту, Ви висловлюєте і підтверджуєте своє розуміння, що 

інформація про лікарські засоби є рекламою, що не спонукає до застосування або будь-якого 

використання препарату без відповідних призначень та інструкцій фахівця (лікаря). У будь-

якому випадку інформація не повинна бути використана для заміни безпосередньої 

консультації з лікарем і для прийняття рішення про застосування даних лікарських засобів 

самостійно. 

Адміністрація порталу не дає ніяких поручительств чи гарантій щодо доступності, точності 

або повноти будь-якої представленої інформації, і не бере на себе ніяких зобов'язань або 

відповідальності за будь-які помилки або упущення у змісті цього Сайту. Ніщо в цій 

інформації не повинно бути витлумачено як заклик неспеціалістам самостійно здобувати або 

використовувати описувані продукти. 

Дана інформація не може бути використана для прийняття рішення про зміну порядку і 

режиму застосування призначень, рекомендованих лікарем. Дана інформація є дійсною тільки 

на території України, якщо явно не вказано інше. Назви препаратів і рекомендації щодо їх 

застосування можуть відрізнятися в інших країнах. Не всі препарати, доступні в Україні, 

можуть бути дозволені до застосування в інших країнах. Точки зору, виражені в наукових 

статтях і доповідях, є приватними і не відображають офіційну точку зору уповноважених 

державних органів або компаній-виробників (якщо прямо не зазначено інше). Розміщення 

наукових статей і доповідей, добірки літератури по окремих препаратів не може виступати в 

свідченням офіційної згоди виробника з висловлюваною точкою зору, а відображає прагнення 

необмеженому колу осіб якомога ширший спектр думок з продукції. Ні Адміністрація 

порталу, ні будь-яка інша сторона, яка брала участь у створенні, написанні або розміщенні 

інформації в цьому Сайті, не несе відповідальності за будь-які прямі, випадкові, непрямі, 

послідовні або збитки, що виникають з використання вами самостійно, в будь-якому вигляді і 

цілях інформації, розміщеної на цьому Сайті. 

Сайт може містити спеціальні терміни, визначення та формулювання з медичної, 

фармацевтичної, технічних галузей знань. Не слід тлумачити або використовувати дані 

спеціальні терміни без наявності кваліфікації в галузі медицини, фармацевтики та інших 

галузей спеціальних знань. 

Всі пропозиції, розміщені на Сайті, НЕ Є публічною офертою! 

1. Інтелектуальна власність 



Сайт належить компанії «Медена Інтерншнл АГ», що діє на території України через 

Представництво, зареєстроване відповідно до законодавства України (далі - Компанія). 

Розкладка і кожен компонент Сайту, в тому числі товарні знаки, логотипи та доменні імена, 

що з'являються на Сайті, захищені чинними законами про інтелектуальну власність, і належать 

Компанії, її афілійованим особам або використовуються на інших законних підставах. 

Заборонено копіювати, відтворювати, змінювати, редагувати, завантажувати, модифікувати, 

передавати або поширювати в будь-якій формі, на будь-яких носіях інформації, цілком або 

частково, будь-які компоненти Сайту без попередньої письмової згоди з Компанії та / або її 

афілійованих осіб. Дозволено копіювання тільки для особистого використання в 

некомерційних цілях на персональному комп'ютері. 

Будь-які копії всього або частини змісту Сайту, зроблені з письмового дозволу Компанії, 

повинні мати посилання на цей Сайт. 

При будь-якому санкціонованому використанні об'єкти, що становлять Сайт або показані на 

Сайті, не повинні піддаватися змінам, модифікації або переробці в будь-якій формі. 

Компанія та / або її афілійовані компанії зберігають за собою право звернутися до суду за будь-

яке порушення своїх прав на інтелектуальну власність. 

2. Характер інформації 

Вся інформація, особливо що стосується фінансових питань, опублікована на Сайті не повинна 

бути розцінена як спонукання до інвестування. Вона в жодному разі не повинна бути 

витлумачена як спроби пошуку потенційних клієнтів або в якості публічної пропозиції. 

Контент Сайту може містити думки, висловлені експертами, залученими в певних областях, 

що мають відношення до змісту Сайту або витяги з преси. Такого роду інформація є тільки 

думка залученого експерта або автора публікації і не обов'язково збігається з думкою Компанії 

та / або її афілійованих осіб. Експерти не є співробітниками Компанії та / або її афілійованих 

осіб і не отримують винагороду за використання їх думки. Компанія та / або її афілійовані 

особи не несуть відповідальність за точність і повноту подібної інформації і думок. Думки 

експертів відображають їх особисті погляди і ніколи не повинні розглядатися як думка або 

відповідальність Компанії та / або її афілійованих осіб. 

Сайт також містить інформацію, що стосується здоров'я, фізичного стану, медицини як галузі 

знань і медичної допомоги, і ця інформація поширюється тільки на людину. Дана інформація 

публікується на Сайті тільки для інформації і не є заміною рекомендації Вашого лікаря. Дана 

інформація ні за яких умов не повинна використовуватися для постановки діагнозу, 

встановлення причини захворювання або причини виникнення фізичної проблеми, або для 

призначення або застосування лікарських препаратів, представлених на Сайті. Сайт не 

призначений для повідомлення інформації, що стосується стану здоров'я, про небажані явища 

або направлення скарг на продукцію технічного характеру, або для направлення питань 

технічного або медичного характеру щодо лікарського препарату «Лів.52». 

Всі імена та історії, в т.ч. історії пацієнтів, є вигаданими, і будь-які збіги випадкові. 

3. Посилання на інші сайти 

Зобов'язання і відповідальність Компанії та / або її афілійованих осіб не поширюються щодо 

сайтів третіх осіб, на які можна перейти через посилання, що містяться на Сайті. Ми не маємо 

ніякої можливості контролювати зміст сайтів таких третіх осіб, які залишаються цілком 

незалежні від Компанії і / або її афілійованих осіб. Більше того, наявність на Сайті посилання 

на сайт третьої особи за жодних обставин не означає, що Компанія та / або її афілійовані особи 



схвалили наповнення цього Сайту будь-яким чином, і, зокрема, користь, яку можна з нього 

витягти. 

Крім цього, Ви самі відповідальні за прийняття необхідних заходів для захисту від зараження 

Вашого комп'ютера через Сайт, зокрема, одним або більше комп'ютерними вірусами, 

шкідливою програмою типу «Троянський кінь» або будь-якими іншими вірусами. 

Зовнішні сайти можуть містити гіпертекстові посилання на Сайт. Подібні посилання не 

повинні створюватися без попереднього прямо вираженої згоди Компанії і / або її 

афілійованих осіб. У будь-якому випадку, Компанія та / або її афілійовані особи не несуть 

відповідальності ні за яких обставин за недоступність подібних сайтів, а також не займається 

ретельним вивченням, перевіркою або схваленням таких сайтів і не несе відповідальність за їх 

наповнення, рекламу, продукти та інші компоненти, доступні на цих сайтах або через такі 

сайти. 

4. Персональні дані й положення щодо конфіденційності 

За винятком випадків, зазначених в цьому абзаці, Компанія та / або її афілійовані особи не 

будуть розкривати третім особам Ваші персональні дані, які Ви можете направити за 

допомогою розділу Зворотного зв'язку Сайту. Направляючи персональні дані за допомогою 

розділу Зворотного зв'язку Сайту, Ви даєте добровільно і в своїх інтересах згоду Компанії та / 

або її афілійованим особам, на обробку персональних даних, предоставлених Вами, (далі – 

Згода) з метою надання Вам відповіді на Ваш запит, або інший зворотного зв'язку з Вами, з 

метою здійснення інформаційно-новинний розсилки, що стосується роботи Сайту (створення 

нових розділів, нові статті і т.д.), а також в інших цілях / випадках, що допускаються діючими 

федеральними законами про захист персональних даних. 

Персональні дані, на обробку яких дається згода: ПІБ, адреса електронної пошти, номер 

телефону та інша інформація, надана Вами в розділі «Поставити питання» 

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій 

(операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання 

таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, 

зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг , використання, передачу (надання, доступ), в 

тому числі транскордонну передачу, знеособлення, блокування, видалення і знищення 

персональних даних. 

Цим Ви підтверджуєте, що згодні на передачу Ваших персональних даних Компанії та / або її 

афілійованим особам, в тому числі транскордонних, для їх обробки в вищевказаних цілях, а 

також уповноваженій особі Компанії та / або її афілійованих осіб, який здійснює технічну 

підтримку та інші послуги в щодо Сайту з метою виконання договору, укладеного між такою 

особою і Компанією. 

Компанія та / або її афілійовані особи зобов'язуються не розкривати персональні дані третім 

особам, за винятком уповноваженої особи Компанії, і не поширювати Ваші персональні дані 

без Вашої згоди. Компанія та / або її афілійовані особи зобов'язуються забезпечити 

конфіденційність і безпеку Ваших персональних даних. Усередині Компанії та / або її 

афілійованих осіб Ваші персональні дані можуть бути передані або доступ до них відкритий 

тільки уповноваженому персоналу. 

Згода на обробку персональних даних дійсно з моменту надання Вами таких даних Компанії 

та / або її афілійованим особам протягом сімдесяти років, в разі якщо інше не передбачено 

чинним законодавством України. 

Цей Cайт не призначений для отримання конфіденційної інформації від Вас, за винятком 

Ваших персональних даних в обсязі, необхідному для зв'язку з Вами. За винятком Ваших 



персональних даних, будь-яка інформація, незалежно від її форми - питання, пропозиція, ідея, 

коментар чи інша форма представлення інформації - яку Ви надали через Сайт, ні за яких 

обставин не буде вважатися конфіденційною. Таким чином, сам факт того, що Ви надали і 

розмістили в формі Зворотного зв'язку таку інформацію, дає право використовувати її як 

загальнодоступну, відтворювати, публікувати, змінювати для роботи з Вашим запитом, але не 

обмежуючись цим, або пересилати третім особам з метою розгляду Ваших запитів. 

5. Обмеження відповідальності 

Компанія намагається в міру своїх можливостей забезпечити максимальну точність і 

актуальність інформації, що публікується на Сайті інформації. Компанія залишає за собою 

право виправляти наповнення сайту в будь-який час без попереднього повідомлення. Однак 

Компанія не може гарантувати, що інформація доступна на Сайті точна, правильна, актуальна 

і є вичерпною. 

Компанія не несе ніякої відповідальності: 

• за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, 

моральну шкоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний в 

зв'язку з використанням Сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали 

доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Компанія попереджала або вказувала на можливість 

такої шкоди, 

• за можливий збиток, нанесений Вашому житті і здоров'ю, самостійним лікуванням, що 

проводиться на підставі інформації, отриманої на Сайті. Користувач повністю відповідає за 

будь-яку неправильне трактування, яка може виникнути внаслідок перегляду, читання або 

копіювання матеріалів, що містяться на Сайті або отриманих в рамках консультацій. Ні в 

якому разі відповідальність за наслідки, які прямо або побічно спричинило за собою 

використання інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Компанію та 

бути підставою для його судового переслідування. Відвідувачі сайту мають усвідомлювати 

той очевидний факт, що будь-які поради і рекомендації є, перш за все, інформацією до 

роздумів, але ні в якому разі не закликом до дії, 

• за будь-яку неточність, помилку в інформації, представленій на Сайті, 

• за будь-яку шкоду в результаті зловмисної вторгнення третіх осіб на Сайт, в результаті чого 

відбулася зміна інформації або об'єктів, що містяться на Сайті, 

• і більш широко, за будь-яку завдану шкоду чи ненавмисно заподіяні, як наслідок, втрату 

інформації по будь-якої причини, будь-якого походження, характеру або з якими б то не було 

наслідками, навіть якщо Компанія була попереджена про можливу шкоду або втрати, що 

з'явилися наслідком (I) будь-якого доступу до Сайту або через відсутність доступу до нього, 

(II) використання Сайту, в тому числі будь-яку завдану шкоду або віруси, які можуть заразити 

Ваш комп'ютер або будь-яку іншу власність, і / або (III) довіри який -або інформації, 

безпосередньо або побічно отриману з Сайту. 

Компоненти Сайту або будь-яких інших сайтів представлені «як є» без будь-яких гарантій, 

маються на увазі або явно виражених. Компанія не надає жодних гарантій, непрямих або явно 

виражених гарантій. 

Справжнім інформуємо, що для цілей поліпшення роботи Сайту, збирається анонімна 

статистика за допомогою сторонніх систем статистики GoogleAnalytics (далі «система 

статистики»). Система статистики, за інформацією від розробників, збирає знеособлені дані 

про використання відвідуванні Сайту Програми, такі як: кількість відвідувань сторінок Сайту, 

відомості про час, проведений на Сайті, знання про будову, місце розташування користувачів, 

переглянуті сторінки, кількість завантажень, відомості про відкриття додатка, знання про 



будову, місце розташування користувачів, переглянуті екрани.Будь ласка, до початку 

використання Програми Сайту самостійно ознайомтесь з: політикою конфіденційності 

системи статистики GoogleAnalytics за адресоюhttp://www.google.com/policies/privacy/.  

6. Доступність Сайту 

Цим Ви згодні і підтверджуєте, (I) що технічно неможливо забезпечити Сайт без яких-небудь 

дефектів і що Компанія не може взяти це зобов'язання на себе; (II) що дефекти можуть 

привести до тимчасової недоступності Сайту; і що (III) на роботу Сайту можуть мати 

негативний вплив події і / або дії, які Компанія не може контролювати, такі, наприклад, як 

способи передачі і зв'язку між Вами і Компанією та іншими мережами. 

Компанія та / або її підрядники можуть в будь-який час змінити або перервати, тимчасово або 

постійно, весь або частину Сайту для здійснення технічного обслуговування і / або 

поліпшення та / або зміни Сайту. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які було 

зміни, тимчасове припинення або збій Сайту. 

7. Інформація про продукти 

Включена і опублікована на Сайті інформація може містити прямі або непрямі посилання на 

продукти, програми та послуги Компанії та / або її афілійованих компаній, які не анонсуються 

або не доступні в деяких країнах або регіонах, або які можуть поставлятися під іншим ім'ям, 

або на які можуть поширюватися вимоги і умови, які можуть варіюватися в різних країнах.Такі 

посилання не означають, що Компанія має намір продавати ці продукти, програми або послуги 

у Вашій країні. Зверніться до Компанії за інформацією про продукти, програми та послуги, 

доступних Вам. 

8. Юридичні положення 

Сайт та його зміст регулюються законодавством України, і будь-які суперечки, пов'язані з цим 

потрапляють юрисдикцію судів України. Права на фотографії і зображення, використані на 

сайті, належать компанії «Медена Інтерншнл АГ», що діє на території України через 

Представництво, зареєстроване відповідно до законодавства України, її афілійованим особам 

або використовуються на інших законних підставах. 

РЕКЛАМА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ. 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ 

МЕДИЧНОГО ПРЕПАРАТУ ТА ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ. 

ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. 
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