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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ 
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ В ІІ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб лікування плацентарної дисфункції у вагітних після екстракорпорального запліднення в II триместрі 
гестації, при якому призначають мікронізований прогестерон в дозі 200-300 мг вагінально, який відрізняється 

тим, що одночасно призначають венотонічний засіб із діючою речовиною діосмін по 1 таблетці 2 рази на добу, 
метаболічний та антиоксидантний рослинний препарат із похідних артишоку по 400 мг 2-3 рази на добу до 18-
20 тижня гестації. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 2645070819. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки. 

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 

 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

12.08.2019   


