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Абонаментен талон 2015 г.

Моля, означете желания от вас абонамент

 Абонамент за сп. ИНФОФАРМА - 72.00 лв.

абонаментът включва 6 бр. Инфофарма, 1 бр. Нормативна уредба и регулация, 1 бр. Хранителни
добавки (справочник, взаимодействия и др.), 6 бр. Фармацевтичен монитор

 Абонамент за сп. ИНФОФАРМА ( 6 м.) - 40.00 лв.

Тези от Вас, които желаят да получават само достъп до www.infopharma-bg.net, без да получават
печатното издание на Инфофарма, може да го направят, като заплатят 40 лева за целогодишен
достъп или 20 лева за 6 месечен достъп и посочат задължително e-mail адреса си.

Адрес на аптеката: Пощенски код ..................……..……, Селище .......................................................……................

ул. ................................................................................…………..…..…..., № ..…......., бл. .........., ет……...., ап. ...............

тел. ..............................……...……….....; е-mail: ………………………..………………………………………………………….

Трите имена на работещите в аптеката маг. фармацевти: .....................................................……..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………...…………..…………

………………….………………….…………………….…………….…………………….…………….…………………..…………

Име на фирмата ...........................................................…………………………………………………………………………

Адрес на регистрация на фирмата .................................................................................................................……......

Булстат ..............................………………......, МОЛ ..........................................................................……………..………

(име, презиме, фамилия)

Адрес на получаване (да се попълни само ако е различен от адреса на регистрация):

Пощенски код ..........………... Селище .......………………..........................….......................…..........................................,

ул. ......................................................................…………..…………...…..., № ..…........… бл. ........, ет. .........., ап. ........,

трите имена ………………………………..……………………………………………………………………………………..…

* През 2008 г. комисията по качеството към БФС включи абонамента за ИНФОФАРМА в категориите на
Единната кредитна система за оценка на краткосрочните и дългосрочни форми за продължаващо обучение на
магистър фармацевти. В тази връзка всяка аптека, която направи целогодишен абонамент за ИНФОФАРМА
за 2015 г., получва по 4 кредитни точки за всички магистър фармацевти, работещи в нея.
Попълването и изпращането на талона в редакцията на Инфофарма е задължително за получаване на кредитните
точки!

Начини за абониране и извършване на плащането:

1.  В офиса на "ИНФОФАРМА" ЕООД – София 1113, ул. Лидице 7-9, ет.3, ап.7

2. Изпращане на сумата с пощенски запис на горепосочения адрес: за Илияна Колева Ковачева

3. Изпращане на сумата с банков превод в банка:
Банка ДСК; BIC: STSABGSF; IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99

Заедно с талона трябва да изпратите и копие от платежното нареждане или разписка от записа
(на факс: 02/963-45-43, 963-05-44, е-mail: infopharma@infopharma-bg.net или с писмо)!

Дата: ....................... Подпис на абоната: .................................
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Информацията в тази рубрика е непълна! Целта ни е да Ви запознаем с новите продукти, които
влизат на българския пазар. За изчерпателна информация търсете кратките характеристики!

Допълнителна информация: страница на ИАЛ – www.bda.bg;
страница на Европейската агенция по лекарствата – www.ema.europa.eu

R03AK06  AIRFLUSAL FORSPIRO /ЕРФЛУЗАЛ ФОРСПИРО

Състав: Всяка отмерена доза ЕрФлуЗал Форспиро съдържа: 50 микрог-
рама салметерол (като салметерол ксинафоат, salmeterol xinafoate) и
500 микрограма флутиказонов пропионат (fluticasone propionate), съот-
ветстващо на доставена доза от: 45 микрограма салметерол (като сал-
метерол ксинафоат) и 465 микрограма флутиказонов пропионат. По-
мощни вещества: лактоза монохидрат: 11.95 mg в една впръскана доза.

Показания: Астма: ЕрФлуЗал Форспиро е показан за лечение на астма,
когато е подходящо да се използва комбиниран продукт (бета-2-аго-
нист с дълготрайно действие и инхалаторен кортикостероид): пациен-
ти, при които не се постига адекватен контрол чрез лечение с инхала-
торни кортикостероиди и бета-2-агонист с краткотрайно действие,
използван „при нужда" или при пациенти, при които е постигнат вече
адекватен контрол с инхалаторни кортикостероиди и бета-2-агонис-
ти с дълготрайно действие; Хронична обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ): ЕрФлуЗал Форспиро е показан за симптоматично лечение
на пациенти с ХОББ, с ФЕб1<60% от предвидената нормална стой-
ност (преди прилагане на бронходилатор), с анамнеза за повтарящи се
обостряния, които са със значителни симптоми въпреки редовната
бронходилататорна терапия.

Дозировка и начин на приложение: ЕрФлуЗал Форспиро е само за инхала-
торно приложение. Пациентите, трябва да бъдат уведомени, че за да
се постигне оптимален ефект, ЕрФлуЗал Форспиро трябва да се прила-
га ежедневно, дори и при липса на симптоми. Състоянието на пациен-
тите трябва редовно да се преоценява от лекар, така че приеманата
доза ЕрФлуЗал Форспиро да бъде оптимална и да се променя само по ле-
карско предписание. Дозата трябва да бъде титрирана до най-ниската
доза, при която се поддържа ефективен контрол на симптомите. Кога-
то контролът на симптомите се поддържа с най-ниската доза на ком-
бинацията, прилагана два пъти дневно, следващата стъпка на лечение-
то, би могла да включва пробно приложение само на инхалаторен кор-
тикостероид.
Астма: Възрастни и юноши на 12 години или повече: Обичайно по една
инхалация ЕрФлуЗал Форспиро два пъти дневно. След постигане на кон-
трол на астмата, лечението трябва да се преразгледа и трябва да се
прецени дали пациентът може да се върне към лечение само с инхала-
торен кортикостероид. Важно е пациенти, при които дозата е намале-
на, да бъдат наблюдавани редовно. ХОББ: Възрастни: По една инхалация
с ЕрФлуЗал Форспиро два пъти дневно. Специални групи пациенти: При
пациенти в напреднала възраст или такива с бъбречни увреждания не е
необходимо дозата да бъде коригирана. Няма данни за приложение при
пациенти с чернодробно увреждане. Педиатрична популация: ЕрФлуЗал
Форспиро не трябва да се прилага при деца.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или някое от помощните вещества.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лечение-
то на астмата трябва да се провежда по стъпаловидна схема. ЕрФлу-
Зал Форспиро не трябва да се използва за лечение на остри симптоми
на астма, при които е необходимо прилагането на бързо и бронходила-

татор с краткотрайно действие. Пациентите, трябва да бъдат съ-
ветвани да имат винаги на разположение лекарствен продукт, който
се използва за облекчаване на остър астматичен пристъп. Пациенти-
те не трябва да започват лечение с ЕрФлуЗал Форспиро при обостряне,
при значително или остро влошаване на астмата. По време на лечение-
то с ЕрФлуЗал Форспиро могат да настъпят сериозни нежелани реак-
ции. свързани с астмата и обострянето й. След като се постигне кон-
трол на симптомите на астмата, трябва да се обсъди постепенно по-
нижаване на дозата на ЕрФлуЗал Форспиро. При намаляване на дозата е
необходимо редовно наблюдение на пациента. Трябва да бъде използвана
най-ниската доза от салметерал/флугиказон. Продължителното лече-
ние на пациентите с високи дози инхалаторни кортикостероиди може
да доведе до потискане на надбъбречната функция и остра надбъбречна
криза. Също така са описани много редки случаи на потискане на над-
бъбречната функция и остра надбъбречна криза при дози флутиказонов
пропионат между 500 и по-малко от 1 000 микрограма. Фактори, кои-
то е възможно да провокират остра надбъбречна криза са травма, хи-
рургична операция, инфекция или бързо намаляване на дозата. Симпто-
мите обикновено са неопределени и могат да включват анорексия, ко-
ремна болка, загуба на съзнанието, хипогликемия и гърчове. Необходимо
е да се има предвид допълнително лечение със системни кортикосте-
роиди по време на периоди на стрес или планови хирургични операции.
Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Трябва да бъде избягвано прилагането на лекарства, ко-
ито съдържат неселективни и селективни бета-блокери, освен ако не
съществува непреодолимо основание за тяхното приложение. Едновре-
менното приложение с други бета-адренергични лекарства, може да до-
веде до потенциален адитивен ефект. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Прилагането на ЕрФлуЗал Форс-
пиро при бременни жени трябва да става само ако очакваната полза за
майката надвишава възможния риск за фетуса. При лечение на бремен-
ни жени трябва да се прилага най-ниската ефективна доза на флутика-
зонов пропионат, необходима за поддържане на адекватен контрол на
астмата. По време на кърмене не може да бъде изключен риск за ново-
родените/кърмачетата. Необходимо е да се вземе решение дали да се
прекрати кърменето или да се прекрати лечението с ЕрФлуЗал Форспи-
ро като се вземе предвид ползата за детето от кърменето и ползата
от лечението за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани изследвания върху способността за шофиране и работа с
машини.
Опаковка: Пластмасово инхалаторно устройство, съдържащо блистер
с 60 предварително измерени дози от прахообразна смес. 1, 2, 3, 4, 5, 6
или 10 устройства, съдържащи по 60 дози. Не всички видове опаковки
могат да бъдат пуснати в продажба.

Начин на отпускане: по лекарско предписание

Притежател на разрешението за употреба: Sandoz d.d., Словения
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R05CA10 BRONCHOSTOP SINE / БРОНХОСТОП СИНЕ

Състав: 15 ml (16,7 g) съдържат: 0,12 g Градинска мащерка (Thymus
vulg./Thymus zyg) сух екстр. от стръкове ((7-13:1); екстрагент: вода);
0,83 g Лечебна ружа (Althaea off.\ течен екст. от корени ((1:13); екстра-
гент: вода); Помощни вещества: метил парахидроксибензоат - 12,2
mg; пропил парахидроксибензоат - 6,8 mg. помощни вещества: Ксили-
тол, екстракт от малина, аромат на малина, ксантанова гума, лимо-
нена киселина (Е330), малтодекстрин, арабска гума, пречистена вода.

Показания: Традиционен растителен лекарствен продукт, който се из-
ползва за облекчаване на дразненето в гърлото и като експекторант
при кашлица, свързана с простудни заболявания.
БРОНХОСТОП СИНЕ перорален разтвор е традиционен растителен ле-
карствен продукт за употреба при определените показания, основава-
щи се изцяло на дългосрочна употреба.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение, неразре-
ден. Ако е необходимо, БРОНХОСТОП СИНЕ перорален разтвор може да
се приема разтворен във вода или топъл чай.
Продължителност на приложение: Самолечението с БРОНХОСТОП СИ-
НЕ перорален разтвор трябва да бъде ограничено до 5 дни. При липса на
значително повлияване до пет дни, пациентът трябва да се консулти-
ра с лекар. Обичайната дозировка е следната:
Възрастни и юноши над 12 г.: 15 ml на всеки 3 до 4 часа (4 до 6 пъти
дневно; максимална дневна доза до 90 ml); Деца от 4 до 12 г.: 7,5 ml на
всеки 3 до 4 часа (4 до 6 пъти дневно; макс. дневна доза до 45 ml); Деца
от 2 до 4 г.: След консултация с лекар може да се прилагат 7,5 ml на
всеки 3 до 4 часа (4 до 6 пъти дневно; максимална дневна доза до 45 ml).
Деца под 2 годишна възраст: Употребата при деца под 2 годишна въз-
раст не се препоръчва.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества,
към други растения от семейство Lamiaceae или към някое от помощ-
ните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: В случай
на повишена температура, задух или гнойна експекторация, е необходи-
ма консултация с лекар. Употребата при деца под 2 години не се препо-
ръчва поради липса на достатъчно данни за ефикасност и безопасност
и поради необходимост от консултация с лекар. Лекарството съдържа
консервантите метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибен-
зоат. Те могат да причинят реакции на свръхчувствителност, включи-
телно от забавен тип.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липса на достатъчно
данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не пов-
лиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: BRONCHOSTOP SINE 0,12 g/0.83 g/15 ml oral solution в бутилка
от тъмно стъкло c накрайник и полиетиленова капачка на винт със за-
щитен пръстен. Полипропиленова мерителна чашка със скала за от-
мерване от 2,5 ml до 20 ml. Опаковки: 100 ml, 120 ml, 150 ml и 200 ml. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Kwizda Pharma

N02BE01 DALERON / ДАЛЕРОН

Състав: 5 ml перорална суспензия (1 спринцовка за перорално приложе-
ние) съдържа 120 mg парацетамол (paracetamol). Помощни вещества:

Сорбитол, глицерол, ксантанова смола, малтитол, Микрокристална це-
лулоза, кармелоза натрий, натриев бензоат, лимонена киселина, аро-
мат на ананас, рибофлавин, пречистена вода.

Показания: Суспензията Далерон е показана за: понижаване на повише-
на телесна температура при бактериални и вирусни инфекции; при ре-
акции след ваксиниране; облекчаване на леки до умерено силни болки
(главоболие, зъбобол); облекчаване на болки след наранявания, медицинс-
ки или зъболекарски хирургични процедури.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчваната единична доза е от
10 mg до 15 mg парацетамол на 1 kg телесно тегло. За по-точно измер-
ване на дозите е приложена спринцовка за перорално приемане на лекар-
ствения продукт. Една пълна спринцовка (5 ml) съдържа 120 mg параце-
тамол. Измереното количество лекарство трябва да бъде изпразнено
бавно от спринцовката в устата на детето. Спринцовката може да се
изпразни също в лъжица и лекарството да бъде дадено на детето с нея.
Добре разклатете шишето преди употреба. Изплакнете спринцовката
с вода след употреба. Дозиране на суспензията Далерон:

Възраст на де-
тето

Единична доза

под 3 месеца* 40 mg 1,7 ml (1/3 от спринцовката)
4 - 11 месеца 80 mg 3,3 ml (2/3 от спринцовката)
1 - 2 години 120 mg 5 ml (1 спринцовка)
3 - 6 години 180 - 240 mg 7,5 - 10 ml (1.5-2 спринцовки)
7 - 10 години 240 - 360 mg 10 - 15 ml (2-3 спринцовки)
11 - 12 години 480 mg 20 ml (4 спринцовки)
* Използването при възраст под 3 месеца е изключение и се отнася са-
мо за случаите на следваксинационна пирексия. Единичните дози могат
да се дават в интервали най-малко 4-6 часа. Не се препоръчва даването
на повече от 4 дози.

Противопоказания: Свръхчувствителност към парацетамол и към ко-
ето и да е от помощните вещества на лекарствения продукт; Тежко
увреждане на функцията на черния дроб или на бъбреците; Вирусен хепа-
тит; Вроден дефицит на ензима глюкоза-6-фосфат дехидрогеназа в
еритроцитите.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Деца с
лека до умерена бъбречна и чернодробна недостатъчност може да по-
лучават пероралната суспензия Далерон само под лекарско наблюдение.
Деца под 2-годишна възраст може да получават Далерон перорална сус-
пензия само по лекарска препоръка. Препоръчваните дози не трябва да
се превишават. Далерон не трябва да се дава на детето в продължение
на повече от 3 дни. Лекарствения продукт е подходящ за пациенти с
диабет, тъй като не съдържа захар. Пероралната суспензия Далерон
съдържа Сорбитол (0,7 g/5 ml) и поради това не е подходяща за деца с
вродена непоносимост към фруктоза. Тъй като лекарствения продукт
съдържа полиоли (Сорбитол, малтитол), големи дози може да причинят
стомашно-чревни разстройства (диария).

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействия: При редовна и продължителна употреба парацетамол
усилва действието на варфарин и повишава риска от кръвоизлив.; Ед-
новременното лечение с парацетамол и холестирамин води до намаля-
ване абсорбцията на парацетамол (намален ефект от парацетамол).;
Метоклопрамид и домперидон увеличават абсорбцията на парацета-
мол.; Едновременната употреба на парацетамол и нестероидни проти-
вовъзпалителни средства повишава риска от бъбречно увреждане.; Ед-
новременното прилагане на парацетамол и хлорамфеникол може да
удължи времето на полуживот на хлорамфеникол (до 5 пъти). ; Вероят-
ността от токсични ефекти може да се увеличи при едновременната
употреба със субстанции, като антиепилептици, барбитурати и ри-
фампицин, които водят до индукция на чернодробните ензими.; Салици-
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ламид удължава времето за екскретиране на парацетамол, което води
до натрупване на активната субстанция и следователно - до увелича-
ване образуването на токсични метаболити.; Едновременното прила-
гане на парацетамол и етанол може да увеличи хепатотоксичността
на парацетамол.

Бременност и кърмене: Далерон перорална суспензия - съдържа параце-
тамол в подходящи за деца количества. Безопасността на парацета-
мол по време на бременност и кърмене не е безусловно установена.
Особено през първото тримесечие на бременността, лекарствения
продукт трябва да се употребява само след предварителна консулта-
ция с лекар, за кратко време и по възможност в единични дози. Параце-
тамол слабо се екскретира в кърмата. По време на кърмене може да се
приемат единични дози.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
съобщения за влиянието на лекарствения продукт върху способността
за шофиране и работа с машини.

Опаковка: DALERON 120 mg/5 ml oral suspension

Притежател на разрешението за употреба: KRKA, Словения

ИНТИМОХЕЛП / INTIMOHELP
медицинско изделие

Състав: Инулин - 50 mg, Витамин С - 40 mg, Витамин Е - 10 mg,
Натриев хиалуронат - 5 mg. Помощни вещества: лактоза, магнезиев
стеарат.

Показания: Интимохелп се препоръчва: Като помощно средство при
лечение на бактериална вагиноза; За отстраняване на такива
симптоми, като сухота и напрежение на вагиналната лигавица; По
време на и след употреба на орални антибиотици и антибактериални
лекарства; При пременопауза; За жени, посещаващи плувни басейни,
пътуващи често, след джакузи, сауна и солариум.

Начин на действие: Ограничава растежа на патогенните бактерии;
Намалява сърбежа, бялото течение и неприятната миризма;
Възстановява и поддържа физиологичното рН на влагалището;
Облекчава напрежението и сухотата на вагиналната лигавица;
Интимохелп може да се използва профилактично.
Медицинското изделие Интимохелп възстановява и поддържа
физиологичното рН на влагалището, като по този начин потиска
разпространението на бактерии, предизвикващи бактериална вагиноза
и на Кандида бластомици. Добавеният инулин подпомага растежа на
естествената бактериална флора, която играе важна роля за
предотвратяване на разпространяване на бактериите, предизвикващи
инфекции на пикочо-половата система. Действието на Интимохелп се
допълва от присъствието на хиалуронова киселина и витамин Е, които
овлажняват вагиналната лигавица, облекчават сърбежа, сухотата и
чувството на напрежение и намаляват податливостта към
микротравми.

Указания за употреба: Само за вагинална употреба. Като помощно
средство за лечение на вагиноза: Използвайте 1 вагинална таблетка
веднъж дневно (преди лягане) 7 до 10 дни, поставена дълбоко във
влагалището. Профилактично: Използвайте 1 вагинална таблетка два
пъти седмично. Таблетката трябва да се поставя дълбоко във
влагалището. Ако симптомите се влошат или продължат повече от 7-
10 дни по време на използването на Интимохелп, трябва да се
свържете с Вашия лекар.

Възможни нежелани реакции: Рядко може да настъпи чувство на
парене във влагалището.

Опаковка: 14 вагинални таблетки.

Производител: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.

Вносител: Натурпродукт ООД, тел. (02) 979 12 19

КОЛАСТРА С ПРОБИОТИК ФОРТЕКС
хранителна добавка

Състав: В еднa таблетка за дъвчене Коластра Фортекс се съдържа ко-
ластра от крава 300 mg, min. 35% имуноглобулин G

Описание: Коластрата е балансирано богата на имуноглобулини, рас-
тежни фактори, лактоферин и белтъци, важни за нормалното разви-
тие на всички системи на организма. Пробиотикът в Коластра с про-
биотик Фортекс е произведен от специално разработени микрокапсули-
рани култури лактобацилус ацидофилус (Lactobacillus acidophilus), гаранти-
ращи милиарди живи организми без нуждата от специално съхранение.

Показания: за укрепване на имунната система, особено през есенно-
зимния период; за увеличаване на устойчивостта към инфекции; за ця-
лостна подкрепа на организма по време и след боледуване; за намалява-
не на негативните ефекти от антибиотичната терапия (благодарение
на наличието на пробиотици); при продължително изтощение и стрес;
за забавяне на процесите на стареене на клетките в организма; за по-
добряване на състоянието и еластичността на кожата

Дозировка: За възрастни и деца над 7 год. – 1 - 2 таблетки за дъвчене
дневно. За деца от 3 до 7 год. – 1 таблетка за дъвчене дневно.

Опаковка: 2 блистера х 10 таблетки в картонена кутия

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/ 437 23 16

А02ВС03 LANZACID / ЛАНЗАЦИД

Състав: Всяка стомашно-устойчива капсула съдържа 30 mg ланзопра-
зол (lansoprazole). Помощни вещества: Капсулно съдържимо: Захарни
гранули, съдържащи захароза и царевично нишесте; Натриев лаурил
сулфат; Меглумин; Манитол; Хипромелоза; Макрогол 6000; Талк; Поли-
сорбат 80; Титанов диоксид q171; Съполимер на метакриловата кисе-
лина-етилакрилат (1:1) 30 % дисперсия; Желатинова капсула: Желатин,
Титанов диоксид Е171.

Показания: ЛанзАцид се препоръчва при заболявания, при които е пока-
зано инхибиране на повишена секреция на солна киселина: Лечение на ду-
оденална и стомашна язва; Гастроезофагеална рефлуксна болест; Ера-
дикация на Helicobacter pylori (в комбинация с антибиотици); Синдром на
Zollinger-Ellison и други състояния с повишена секреция на стомашната
киселина; Лечение на НСПВС свързани доброкачествени стомашни и ду-
оденални язви при пациенти, изискващи продължително лечение с
НСПВС; Профилактика на НСПВС, свързани стомашни язви и язви на
дванадесетопръстника при пациенти с риск, изискващи продължителна
терапия; Симптоматична гастроезофагеална рефлуксна болест.

Дозировка и начин на приложение: За оптимален ефект ланзопразол
трябва да се приема веднъж дневно, сутрин, с изключение, когато се
използва за ерадикация на Н. Pylori. Когато лечението трябва да бъде
два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер. Ланзопразол трябва
да се приема най-малко 30 минути преди хранене. Капсулите трябва да
се поглъщат цели с течност.
Лечение на дуоденална язва: Препоръчителната доза е 30 mg веднъж
дневно в продължение на 2 седмици. При пациенти, не напълно излекува-
ни, лечението продължава в същата доза за още 2 седмици.
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Лечение на стомашна язва: Препоръчителната доза е 30 mg веднъж
дневно в продължение на 4 седмици. Язвата обикновено се лекува в рам-
ките на 4 седмици, но при пациенти не напълно излекувани в това вре-
ме, лечението може да продължи в същата доза за още 4 седмици.
Рефлукс езофагит: Препоръчителната доза е 30 mg веднъж дневно в
продължение на 4 седмици. При пациенти, не напълно излекувани в това
време, лечението може да продължи в същата доза за още 4 седмици.
Профилактика на рефлукс езофагит: Трябва да се приемат 15 mg вед-
нъж дневно. Дозата може да бъде увеличена до 30 mg дневно, както е
необходимо.
Премахване на Helicobacter Pylori: При избора на подходяща терапия,
предвид комбинираната терапия трябва да се имат предвид официал-
ните местни ръководства по отношение на бактериална резистент-
ност, продължителността на лечението, (най-често 7 дни, но понякога
до 14 дни) и правилната употреба на антибактериални агенти. Проче-

тете КХП!

Лечение на свързани с НСПВС доброкачествени стомашни и дуоденални
язви при пациенти, изискващи продължително лечение с НСПВС: Веднъж
дневно 30 mg в продължение на 4 седмици. При пациенти, не напълно из-
лекувани от лечението може да се продължи за още 4 седмици. За паци-
енти с риск за язви, които са трудни за лечение, вероятно се използва
за по-дълъг период на лечение и / или по-висока доза. При рискови паци-
енти и такива в старческа възраст лечението се провежда с 15 mg
веднъж дневно. Ако лечението не окаже ефект, се прилагат 30 mg вед-
нъж дневно.
Симптоматична гастроезофагеална рефлуксна болест: Препоръчител-
ната доза е 15 mg или 30 mg дневно. Облекчаване на симптомите се
постига бързо. Трябва да се разглежда индивидуално регулиране на до-
зата. Ако симптомите не се освобождават в рамките на 4 седмици с
дневна доза от 30 mg, са препоръчани по-нататъшни изследвания.
Синдром на Zollinger-Ellison: Препоръчителната начална доза е 60 mg
веднъж дневно. Дозата трябва да се адаптира индивидуално и лечение-
то трябва да продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Използ-
вани са дневни дози до 180 мг. Ако е необходимо дневната доза да над-
вишава 120 mg, трябва да се прилага в две отделни дози.
Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с увредена бъбреч-
на функция. При пациенти с умерено или тежко чернодробно заболяване
се препоръчва лечението да е под редовно наблюдение и при необходи-
мост намаляване на дневната доза с 50%.
Пациенти в старческа възраст: Поради намален клирънс на ланзопра-
зол, при пациенти в напреднала възраст може да се наложи корекция на
дозата в зависимост от индивидуалните изисквания. А дневна доза от
30 mg не трябва да се надвишава в напреднала възраст, освен ако не са
налице убедителни клинични индикации.
Деца: Използването на ланзопразол не се препоръчва при деца, тъй ка-
то клиничните данни са ограничени. Лечение на малки деца под едного-
дишна възраст трябва да се избягва, тъй като наличните данни не са
показали благоприятни ефекти при лечение на гастроезофагеална реф-
луксна болест.

Противопоказания: Свръхчувствителност към ланзопразол или към
някоя от другите съставки на лекарството. Ланзопразол не трябва да
се прилага с атазанавир.

Специален предупреждения и предпазни мерки при употреба: Както с
други противоязвени терапии, възможността на злокачествен тумор
на стомаха трябва да бъде изключена при лечение на язва на стомаха с
ланзопразол, защото ланзопразол може да маскира симптомите и да
доведе до забавяне на диагнозата. Ланзопразол трябва да се използва с
повишено внимание при пациенти с умерена и тежка чернодробна дис-
функция . Може да се очаква понижената стомашна киселинност да
увеличи броя на стомашните бактерии, които обикновено присъстват
в стомашно-чревния тракт. Лечението с ланзопразол може да доведе
до леко повишен риск от стомашно-чревни инфекции като Salmonella и
Campylobacter. При пациенти, страдащи от стомашно-дуоденални язви,

трябва да се има предвид възможността от Н.pylori инфекция като
етиологичен фактор. Това лекарство съдържа захароза. Пациенти с
редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-
галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазен дефицит не трябва
да приемат това лекарство. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Ефекти на ланзопразол при други лекарства Лекарствени
продукти с рН зависима абсорбция Ланзопразол може да попречи на аб-
сорбцията на лекарства, когато рН на стомаха е от решаващо значе-
ние за бионаличността. ЛанзАцид си взаимодейства и/или повлиява
действието на следните лекарства: Атазанавир; Кетоконазол и итра-
коназол; Дигоксин; Лекарствени продукти, които се метаболизират от
F450 ензими; Теофилин; Такролимус; Лекарствени продукти, транспор-
тирани от Р-гликопротеин; Лекарства, които инхибират CYP2C19
Fluvoxamine; Лекарства, които индуцират CYP2C19 и CYP3A4; Сукралфат
/ Антиациди. За механизмите на тези взаимодействия Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Ланзопразол не се препоръчва по време на бре-
менност. Не е известно дали ланзопразол се отделя в майчиното мля-
ко. Проучванията при животни са показали екскреция на ланзопразол в
млякото. Трябва да се вземе решение дали да се продължи / преустано-
ви кърменето или да се продължи преустанови терапията с ланзопра-
зол, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и пол-
зата от терапията с ланзопразол за жената.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
съобщения ланзопразол да повлиява способността за шофиране и рабо-
та с машини. Някои нежелани лекарствени реакции обаче може по изк-
лючение да отслабят способността за концентрация.

Опаковка: ЛанзАцид 30 mg стомашно-устойчиви капсули Al/Al блистери
или HDPE бутилка с полипропиленова капачка. Не всички видове опаковки
могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД, тел. 02/962 54 54

L01XE01 NIBIX / НИБИКС

Състав: Всяка капсула съдържа 100 mg иматиниб (imatinib) (под форма-
та на мезилат). Помощни вещества: Всяка капсула съдържа 12.518 mg
лактоза монохидрат, Кросповидон (тип А), Магнезиев стеарат; Обвив-
ка на капсулата: Желатин, Жълт железен оксид Е172, Титанов диоксид
Е171, Червен железен оксид Е172.

Показания: Иматиниб е показан за лечението на: педиатрични пациен-
ти с новодиагностицирана положителна за Филаделфийска хромозома
(bcr-abl) (Ph+) хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), за които трансп-
лантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лече-
ние; педиатрични пациенти с Ph + ХМЛ в хронична фаза след неуспешно
лечение с интерферон алфа или във фаза на акцелерация, или в бластна
криза; възрастни пациенти с Ph+ХМЛ в бластна криза; възрастни и пе-
диатрични пациенти с новодиагностицирана положителна по Филадел-
фийска хромозома остра лимфобластна левкемия (Ph + ОЛЛ) заедно с
химиотерапия; възрастни с рецидив или рефракторна Ph+ОЛЛ като мо-
нотерапия; възрастни пациенти с миелодиспластичнен синдром /мие-
лопролиферативни заболявания (МДС/МПЗ), свързани с генни пренареж-
дания на рецептора на тромбоцитния растежен фактор (PDGFR); възрас-
тни пациенти с напреднал хипереозинофилен синдром (ХЕС) и/или хронична
еозинофилна левкемия (ХЕЛ) с генни пренареждания на FIPlLl-PDGFRα; лече-
ние на възрастни с неподлежаща на резекция дерматофибросаркома
протруберанс (ДФСП) и възрастни пациенти с рекурентни и/или метас-
татични ДФСП, които на са подходящи за хирургично лечение.
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Дозировка и начин на приложение: Терапията трябва да се започне от
лекар с опит в лечението на пациенти със Хематологични злокачестве-
ни заболявания и малигнени саркоми, според изискванията. Предписана-
та доза трябва да се прилага перорално по време на хранене и с голяма
чаша вода! Дозите от 400 mg или 600 mg трябва да се прилагат вед-
нъж дневно, докато дневна доза от 800 mg трябва да се прилага като
400 mg два пъти дневно - сутрин и вечер. За пациенти (деца), които не
могат да преглъщат капсулите, съдържанието им може да се разтво-
ри в чаша с негазирана вода или ябълков сок. Суспензията трябва да се
приема веднага след приготвянето. Тъй като проучванията при живот-
ни са показали репродуктивна токсичност, а потенциалният риск за
човешкия фетус не е известен, жените с детероден потенциал, които
отварят капсулите, трябва да се предупредят да работят със съдър-
жанието много внимателно и да избягват контакт с кожата и очите
или вдишване. Ръцете трябва да се измиват незабавно след работа с
отворени капсули. Дозировката за различните видове заболявания

прочетете в КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При съв-
местното приложение на иматиниб с други ЛП, съществува възмож-
ност за лекарствени взаимодействия. Необходимо е повишено внима-
ние при прием на иматиниб с протеазни инхибитори, противогъбични
азоли, някои макролиди, CYP3A4 субстрати с тесен терапевтичен про-
зорец (напр, Циклоспорин, пимозид, Такролимус, сиролимус, ерготамин,
диерготамин, фентанил, афентанил, Терфенадин, бортезомиб, доцетак-
сел, хинидин) или варфарин и други кумаринови производни. Съвместна-
та употреба на иматиниб и лекарства, които са индуктори на CYP3 А4
(напр. дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарби-
тал или Hypericum perforatum - жълт кантарион), може значително да
понижат експозицията на иматиниб, като така е възможно да се пови-
ши рискът от терапевтичен неуспех. Затова трябва да се избягва
съвместната употреба на мощни индуктори на CYP3A4 и иматиниб.
Чернодробната функция трябва да се проследява внимателно при ком-
биниране на иматиниб с химиотерапевтични схеми. Случаи на тежко
задържане на течности (плеврален излив, оток, белодробен оток, ас-
цит, повърхностен оток) се съобщават при приблизително 2,5% от па-
циентите с ново диагностицирана ХМЛ, приемащи иматиниб. Затова
силно се препоръчва телесното тегло на пациентите да се проследява
редовно. Неочакваното бързо повишаване на телесното тегло трябва
да се изследва внимателно и, да се предприемат съответни поддържа-
щи грижи и терапевтични мерки. При клинични проучвания има повише-
на честота на тези събития при пациенти в старческа възраст и те-
зи с предхождаща анамнеза за сърдечно заболяване. Затова при пациен-
ти с нарушена сърдечна функция трябва да се подхожда предпазливо.
Пациентите със сърдечно заболяване, или рискови фактори за сърдечна
недостатъчност или анамнеза за бъбречна недостатъчност трябва да
се наблюдават внимателно, а всеки пациент с признаци или симптоми,
характерни за сърдечна или бъбречна недостатъчност, трябва да бъде
изследван и лекуван.
При пациенти с хипереозинофилен синдром (ХЕС) и засегнато сърце,
изолирани случаи на кардиогенен шок/левокамерна дисфункция са били
свързвани със започване на лечение с иматиниб. Преди започване на ле-
чението трябва да се направи внимателна оценка на съотношението
полза/риск на терапията с иматиниб при ХЕС/ХЕЛ популацията.
Миелодиспластачен синдром/ миелопролиферативни заболявания с
PDGFR генни изменения може да са свързани с високи нива на еозинофи-
лите, Поради тази причина е необходимо да се направи оценка от карди-
олог, ехокардиограма и определяне на серумния тропонин при пациенти
с ХЕС/ХЕЛ и при пациенти с МДС/МПЗ, свързани с високи нива на еозино-
филите, преди да се прилага иматиниб. Още информация търсете н КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Веществата, които инхибират активността на цитох-
ром P450 изоензима CYP3A4 (напр, протеазни инхибитори като индина-
вир, лопинавир/ритонавир, ритонавир, саквинавир, телапревир, нелфи-
навир, боцепревир; противогъбични азоли като кетоконазол, итракона-
зол, позаконазол, вориконазол; някои макролиди като еритромицин, кла-
ритромицин и телитромицин), може да забавят метаболизма и да по-
вишат концентрациите на иматиниб.
Веществата, които са индуктори на активността на CYP3A4 (напр.
дексаметазон, фенитоин, карбамазепин, рифампицин, фенобарбитал,
фосфенитоин, примидон или Hypericum perforatum), могат значително да
понижат експозицията на иматиниб, като така е възможно да пови-
шат риска за неуспех от терапията. Още информация търсете н КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Жени с детероден потенциал
трябва да бъдат посъветвани да използват ефективна контрацепция
по време на лечението. Налице е ограничена информация относно разп-
ределението на иматиниб в кърмата - жени, приемащи иматиниб, не
трябва да кърмят. Не са провеждани проучвания във връзка с повлиява-
нето на фертилитета и гаметогенезата.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: На па-
циентите трябва да се обясни, че биха могли да почувстват нежелани
реакции, като например замаяност, замъглено зрение или сънливост,
по време на лечението с иматиниб. Затова трябва да се препоръча
предпазливост при шофиране или работа с машини.

Опаковка: Блистер от РА-алуминий/РVС//алуминий. Опаковки, съдържа-
щи 30, 60, 100, 120 или 180 твърди капсули. Не всички видове опаковки
може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД

ОКТЕНИДОЛ/OCTENIDOL
Вода за уста

Състав: Octenidine HCL, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil, Glycerin,
Aroma, Sodium Gluconate, Sucralose, Citric Acid, BHT.

Приложение: за възстановяване и профилактика на възпалителни про-
цеси в устната кухина; поддържа устната хигиена; единствената вода
за уста с активно действие срещу MRSA; ефективна срещу заболява-
ния, водещи до гъбични инфекции (Сandida albicans) или заболявания при
имуносупресорни пациенти; подходяща за употреба преди и след орална
интервенция; незаменима в случаи на пародонтити и гингивити.

Предимства на Octenidol: без хлорхексидин, със свеж вкус на мента; с
най-кратко контактно време - 15 sec. за MRSA; широк спектър на дейс-
твие - единственият, който повлиява MRSA и гъбички в устната кухи-
на; специално разработен за лигавицата; не оцветява зъбите

Инструкция за употреба: изплакнете с 10-15 ml от разтвора за приб-
лизително 15-30 sec; препоръчителна е употреба 2-3 пъти на ден; изп-
лакнете веднага след храна; подходящ и за промивки на лигавицата.
Подходящ за деца и бременни жени.

Опаковка: Бутилка, 250 ml

Производител: Schulke&Mayr GmbH

Вносител за България: Роми-дент ООД, тел. 02/ 971 54 40
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С09АА04 PRINOPRIL / ПРИНОПРИЛ

Състав: Всяка таблетка съдържа 4 mg терт-бутиламинов периндоп-
рил (perindopril tert- butylamine), еквивалентен на 3,338 mg периндоприл
(perindopril). Помощни вещества: всяка таблетка съдържа 29,1925 mg
лактоза монохидрат. Целулоза, Микрокристална (Е460); Магнезиев сте-
арат (Е470b); Силициев диоксид, колоиден безводен (Е551)

Показания: Лечение на хипертония; Сърдечна недостатъчнос; Лечение
на симптоматична сърдечна недостатъчност; Стабилна исхемична
болест на сърцето; Намаляване на риска от сърдечни събития при па-
циенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация.
Prinopril таблетки е показан при възрастни.

Дозировка и начин на приложение. Препоръчва се периндоприл да се
приема веднъж дневно, сутрин преди хранене. Дозата трябва да се ко-
ригира индивидуално съгласно профила на всеки пациент и повлияване-
то на кръвното налягане.
Хипертония: Prinopril таблетки може да се използва като монотерапия
или в комбинация с други групи антихипертензивни лекарства. Препо-
ръчителната начална доза е 4 mg, прилагана веднъж дневно, сутрин.
При пациенти с висока активност на ренин-ангиотензиновата систе-
ма (особено при реноваскуларна хипертония, солеви дефицит и/или хипо-
волемия, сърдечна декомпенсация или тежка хипертония) може да се
наблюдава рязко спадане на кръвното налягане след първата доза. При
такива пациенти се препоръчва начална доза от 2 mg, а лечението
трябва да започне под медицинско наблюдение. След едномесечно лече-
ние дозата може да бъде повишена до 8 mg веднъж дневно. След започ-
ване на лечението с периндоприл може да настъпи симптоматична хи-
потония; това е по-вероятно при пациенти, които се лекуват едновре-
менно с диуретици. Налага се внимание, тъй като при тези пациенти
може да се развие хиповолемия и/или солеви дефицит. Ако е възможно,
диуретикът трябва да се спре 2-3 дни преди започване на лечението с
периндоприл. При пациенти с хипертония, при които не е възможно да
се спре употребата на диуретици, лечението с периндоприл трябва да
започне с доза от 2 mg. Трябва да се проследява бъбречната функция и
концентрацията на серумния калий. Последващата доза периндоприл
трябва да се коригира в зависимост от повлияването на кръвното на-
лягане. Ако е необходимо, лечението с диуретик може да се възобнови.
При пациенти в старческа възраст, лечението трябва да започне с до-
за от 2 mg, която при необходимост може постепенно да се увеличи до
4 mg след един месец и след това до 8 mg, в зависимост от бъбречна-
та функция. Прочетете КХП!.
Симптоматична сърдечна недостатъчност: Препоръчва се периндоп-
рил, който обикновено се комбинира с несъхраняващ калия диуретик,
и/или дигоксин и/или бета-блокер, да се прилага под стриктно медицин-
ско наблюдение в препоръчителна начална доза от 2 mg, приемана сут-
рин. Ако се понася добре, тази доза може да се увеличи с 2 mg за период
не по-кратьк от 2 седмици до 4 mg веднъж дневно. Дозата трябва да
се коригира на базата на клиничното повлияване на отделния пациент.
При тежка сърдечна недостатъчност и при други пациенти, за които
се счита че са с висок риск, (пациенти с нарушена бъбречна функция и
със склонност за развитие на електролитни нарушения, пациенти, ед-
новременно лекувани с диуретици и/или вазодилататори), лечението
трябва да започне под стриктно наблюдение. При пациенти, които са с
висок риск от симптоматична хипотония, напр. пациенти със солеви
дефицит със или без хипонатриемия, пациенти с хиповолемия или такива,
приемащи мощни диуретици, тези състояния трябва по възможност да
бъдат коригирани преди лечение с периндоприл. Кръвното налягане, бъб-
речната функция и концентрацията на серумния калий трябва стриктно
да се проследяват преди и по време на лечението с периндоприл.
Стабилна исхемична болест на сърцето: Лечението с периндоприл
трябва да започне с доза от 4 mg веднъж дневно, която трябва да се

увеличи до 8 mg веднъж дневно след 2 седмици, в зависимост от бъб-
речната функция и от това дали дозата от 4 mg се понася добре. Паци-
ентите в старческа възраст трябва да приемат 2 mg веднъж дневно
през първата седмица и 4 mg веднъж дневно през следващата седмица,
преди дозата да се увеличи до 8 mg веднъж дневно в зависимост от
бъбречната функция Прочетете КХП!. Дозата трябва да се повлиява
само, ако предишната по-ниска доза се е понасяла добре.
Коригиране на дозата при бъбречно увреждане: Дозата при пациенти с
бъбречно увреждане трябва да се основава на стойностите на креати-
ниновия клирънс, както е посочено по-долу:
При Креатининов клирънс ml/minClCR ≥ 60, препоръчителната доза е 4
mg на ден; за 30 < ClCR < 60 – 2 mg на ден; 15 < ClCR < 30 – 2 mg през
ден. За пациенти на хемодиализа* ClCR< 15 - 2 mg в деня на диализата
* По време на диализа, клирънсът на периндоприл е 70 ml/min. При тези
пациенти дозата трябва да се приема след диализата.
Не се налага коригиране на дозата при хора с чернодробно увреждане.
Педиатрична популация: Ефикасността и безопасността при деца не са
установени. Поради това не се препоръчва употреба при деца.

Противопоказания: Свръхчувствителност към периндоприл или друг
АСЕ-инхибитор, или към някое от помощните вещества; Анамнеза за
ангиоедем, свързан с предишно лечение с АСЕ-инхибитор; Наследствен
или идиопатичен ангиоедем; Втори и трети триместьр на бремен-
ността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Принорил си взаимодейства със следните групи вещес-
тва. За пълната информация прочетете КХП!. Диуретици; Калий-съх-
раняващи диуретици, калиеви добавки или калий-съдържащи замести-
тели на солта; Литий; Нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС) включително ацетилсалицилова киселина > 3 g/ден; Антихи-
пертензивни средства и вазодилататори; Антидиабетни лекарствени
продукти; Ацетилсалицилова киселина, тромболитици, бета-блокери и
нитрати; Трициклични антидепресанти/ антипсихотици/ анестетици;
Симпатикомиметици; Злато.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се препоръчва употребата
на АСЕ-инхибитори през първия триместър на бременността. Употре-
бата на АСЕ-инхибитори е противопоказана през втория и третия
триместър на бременността. Тъй като няма данни относно употреба-
та на Prinopril в периода на кърмене, Prinopril не се препоръчва, а се пред-
почитат алтернативни лечения с по-добре установен профил на безо-
пасност в периода на кърмене, особено при кърмене на новородено или
преждевременно родено дете.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Перин-
доприл не повлиява пряко способността за шофиране и работа с маши-
ни, но при някои пациенти може да възникнат индивидуални реакции,
свързани с ниско кръвно налягане, особено при започване на лечението
или при комбиниране с друго антихипертензивно лекарство. Трябва да
се има предвид, че по време на шофиране или работа с машини може по-
някога да се появят замайване или умора.

Опаковка: Първична опаковка - Студено Формован блистер; 10 таблет-
ки в блистер от непрозрачно студено формовано трислойно фолио
(структура от външната към вътрешната страна - полиамид/ алуми-
ниево фолио/PVC филм) и алуминиево фолио. Вторична опаковка - Кар-
тонена кутия с три блистера по 10 таблетки и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба: Унифарм АД
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ПРОПС ИМУНО
хранителна добавка

Състав (в 15ml):  Витамин С (аскорбинова киселина) 180mg, Бета-
Глюкан (1.3/1.4-Я-глюкан) - 75 mg, Прополис (полифеноли min. 12 mg/ml)
45 mg, Помощни вещества. Не съдържа алкохол.

Приложение: Подкрепа за имунната система. Благоприятен ефект вър-
ху гърлото, респираторния тракт и структурата на дихателните пъ-
тища.

Дозировка:  деца 3-7 г. – 1 път по 1 ч.л. (5ml); деца 7-14 г. – 2 пъти по 1
ч.л. (10 ml); деца над 14 г. и възрастни – 1 път по 1 с.л. (15 ml). За деца
под 3 години - след консултация с лекар. Препоръчва се прием на гладно.

Опаковка: сироп, пластмасов флакон, 100 ml, в картонена кутия

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/ 437 23 16

СТЕРОЛИТ
хранителна добавка

Състав: (в 3 капс. макс. прием): естер на висши мастни ненаситени
киселини 165 mg; витамин А (ретинил палмитат) 1350 mcg RE (4500UI)

Предназначение: бъбреци и отделителна система

Приложение: Допринася за нормалната физиологична функция на бъбре-
ците и отделителната система; Подпомага естествения процес на
разтваряне на твърдите частици в бъбреците и пикочните пътища.

Дозировка: За възрастни и деца над 14 г. - по 1 капсула 3 пъти дневно.
За деца от 7 до 14 г. – по 1 капсула дневно. Препоръчва се прием поло-
вин до 1 час преди хранене.

Опаковка: 60 меки желатинови капсули в картонена кутия

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/ 437 23 16

ВЕНОПАУР/VENOPOWER
хранителна добавка

Състав: Всяка таблетка съдържа: 450 mg диосмин и 50 mg хесперидин,
200 mg сух стандартизиран екстракт от конски кестен (20% есцин);
пълнители: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат и колидон;
модифицирано нишесте: натриев нишесте гликолат; противослепващи
агенти: талк и магнезиев стеарат. Филмово покритие: талк, титанов
диоксид E171, макрогол, поливинилалкохол, сънсет жълто Е110 и тарт-
разин E102 (може да има неблагоприятни последици върху дейността и
вниманието при децата), соев лецитин.

Показания: укрепва стените на съдовете; намалява разтегливостта и
повишава тонуса на вените; намалява венозния застой; намалява про-
пускливостта и чупливостта на капилярите; допринася за нормалното
функциониране на кръвоносните съдове; има венотонизиращо действие
и подпомага нормалната контракция на венозните съдове; подобрява
микроциркулацията и лимфотока; с венотонично, противовъзпалител-
но, капиляроукрепващо и обезболяващо действие; намалява увеличена-
та склонност към кръвосъсирване и образуване на съсиреци (тромби),
намалява вискозитета на кръвта.

Препоръчвана дневна доза: Продуктът се приема с храната по 2 таб-
летки дневно - сутрин и вечер. Продуктът е хранителна добавка, да не
се използва като заместител на разнообразното хранене. Да не се пре-
вишава препоръчваната дневна доза.

Каква е терапията на разширените вени? Профилактиката има ос-
новно значение. Лечението на хроничната венозна недостатъчност е
комплексно и се състои в спазването на хигиенно-диетичен режим, но-
сенето на еластокомпресивни превръзки или чорапи, грижа за кожата с
локални средства - кремове, унгвенти и др., хирургично лечение и прие-
мането през устата на медикаменти - противосъсирващи и/или вено-
тонични/ венопротективни. Венотониците или венопротекторите по-
вишават тонуса на венозната стена, като имат свиващо кръвоносния
съд действие, намаляват възпалението в нея и околната тъкан, подоб-
ряват движението на лимфната течност, като по този начин намаля-
ват симптомите на венозна недостатъчност - болки в краката, чувс-
тво за тежест, парене, схващане, оток.

Опаковка: филм. табл. х 30 броя.

Производител: АДИФАРМ ЕАД, www.adipharm.com

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________
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О Б Я В И

Счетоводни услуги за аптеки. Отлично познаване на бранша. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН.
тел. 02/426 32 77; 0885 15 20 19, sngdivine@abv.bg
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