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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

М01АН01 ACLEXA/АКЛЕКСА

Състав: Всяка капсула съдържа съответно100 mg или 200 mg целекок-
сиб (celecoxib). Помощни вещества: лактоза (безводна) съответно 24
mg, 47 mg, Повидон К30, Кроскармелоза натрий, Натриев лаурилсул-
фат, Магнезиев стеарат (Е572). Обвивка на капсулите: Желатин, Ти-
танов диоксид (Е171) и за табл. 200 mg железен оксид, жълт (Е172).

Показания: Симптоматично лечение на остеоартрит, ревматовден
артрит и анкилозиращ спондилит. Аклекса е показан за възрастни. Ре-
шението за предписване на селективен СОХ-2 инхибитор трябва да се
основава на оценка на цялостния риск при отделния пациент.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Капсулите
трябва да се преглъщат цели с вода. Аклекса може да се приема с или
без храна. Тъй като сърдечно-съдовите рискове на целекоксиб могат да
нарастват с дозата и продължителността на експозиция, трябва да
се използват възможно най-кратката продължителност на лечение и
най-ниската ефективна дневна доза. Нуждите на пациента от симпто-
матично облекчение и отговорът към лечението трябва да бъдат пре-
оценявани периодично, особено при пациенти с остеоартрит. Остеоар-
трит:  Обичайната препоръчителна дневна доза е 200 mg, взети навед-
нъж дневно или разделени в два приема. При някои пациенти с недоста-
тъчно облекчаване на симптомите, увеличената доза от 200 mg два
пъти дневно може да увеличи ефикасността. Трябва да бъдат обсъдени
други терапевтични възможности, ако няма увеличение в терапевтич-
ната полза след две седмици. Ревматоиден артрит: Началната препо-
ръчителна дневна доза е 200 mg, разделени в два приема. При нужда, до-
зата може по-късно да бъде увеличена до 200 mg два пъти дневно.
Трябва да бъдат обсъдени други терапевтични възможности, ако няма
увеличение в терапевтичната полза след две седмици. Анкилозиращ
спондилит: Препоръчителната дневна доза е 200 mg, взети наведнъж
или разделени в два приема. При малък брой пациенти с недостатъчно
облекчаване увеличената доза от 400 mg един път дневно или разделе-
ни в два приема може да повиши ефективността. Трябва да бъдат об-
съдени други терапевтични възможности, ако няма увеличение в тера-
певтичната полза след две седмици.; Пациенти в напреднала възраст
> 65 години:  Както и при по-млади пациента, първоначално трябва да
бъдат използвани 200 mg на ден. При нужда дозата може по-късно да
бъде увеличена до 200 mg два пъти дневно. Особено внимание е необхо-
димо при пациенти в напреднала възраст с телесно тегло под 50 kg;
Пациенти с чернодробно увреждане: При пациента с установено умере-
но чернодробно нарушение със серумен албумин 25-35 g/l лечението
трябва да бъде започнато с половината от препоръчителната доза.
Опитът при такива пациенти се ограничава до пациенти с цироза; Па-
циенти с бъбречно увреждане: Опитът с целекоксиб при пациенти с ле-
ко или умерено бъбречно увреждане е ограничен, следователно, такива
пациенти трябва да бъдат лекувани с повишено внимание; Педиатрич-
на популация: Целекоксиб не е показан за употреба при деца; Лоши
CYP2C9 метаболизатори: Пациенти, за които е известно или се очаква
да бъдат лоши CYP2C9 метаболизатори въз основа на определяне на
генотипа или анамнеза/предишен опит с други CYP2C9 субстрати,
трябва да приемат целекоксиб с повишено внимание, тъй като рискът
от дозозависими нежелани реакции се увеличава. При започване на лече-
ние да се има предвид приложение на доза, два пъти по-ниска от най-
ниската препоръчителна доза. Максималната препоръчителна дневна
доза е 400 mg при всички показания.

Противопаказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Известна свръхчувствител-
ност към сулфонамиди. Активна пептична язва или кървене от гастро-
интестиналния (ГИ) тракт. Пациенти, боледували от астма, остър
ринит, носни полипи, ангионевротичен едем, уртикария или други реак-
ции от алергичен тип след прием на ацетилсалицилова киселина или
НСПВС, включително СОХ-2 (циклооксигеназа-2) инхибитори. При бре-
менни и жени в детеродна възраст, освен ако не използват ефективен
метод на контрацепция. Целекоксиб предизвиква малформации при два-
та експериментални животински вида. Потенциалният риск при човека
по време на бременност е неизвестен, но не може да бъде изключен.
Кърмене; Тежко нарушение на чернодробната функция (серумен албумин
< 25 g/l или индекс на Child-Pugh >9); Пациенти с очакван креатининов
клирънс < 30 ml/мин; Възпалително чревно заболяване; Застойна сър-
дечна недостатъчност (II-IV клас по NYHA); Установена исхемична бо-
лест на сърцето, периферна артериална болест и/или мозъчно-съдова
болест.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствен и продукти и други форми на взаимо-
действие. Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Целекоксиб е противопоказен
при бременни и при жени, които могат да забременеят. При забременя-
ване по време на лечение, приемът на целекоксиб трябва да бъде прек-
ратен. Жени, приемащи целекоксиб, не трябва да кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
енти, които усещат замаяност, световъртеж или сънливост, докато
приемат целекоксиб, трябва да избягват шофирането или работата с
машини.

Опаковката: Аклекса 100 mg и 200 mg твърди капсули. Блистер
(PVC/Алуминий): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 и 100 твърди капсули в кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: KRKA Словения

S01EE01 AKISTAN/АКИСТАН

Състав: 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латаноп-
рост. Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,2 mg/ ml, Натриев
хлорид, Натриев дихидрогенфосфат дихидрат, Динатриев фосфат доде-
кахидрат, Натриев хидроксид и/или фосфорна киселина (за корекция на
рН), Пречистена вода.

Показания: Понижаване на повишено вътреочно налягане при пациенти
с откритоъгълна глаукома и очна хипертензия. Понижаване на повише-
но вътреочно налягане при педиатрични пациенти с повишено вътреоч-
но налягане и глаукома в детска възраст.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителна доза за възрастни
(вкл. в старческа възраст): Обичайната дозировка е 1 капка за очи
дневно в засегнатото око/очи. Оптимален ефект се постига, ако Акис-
тан се прилага вечер. Педиатрична популация: Акистан може да се из-
ползва при деца в същата дозировка, както при възрастни. Няма налич-
ни данни за недоносени бебета (родени преди 36-та гестационна седми-
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ца). Данните за възрастовата група под 1 година (4 пациента) са огра-
ничени. Акистан не трябва да се прилага повече от един път дневно,
тъй като е доказано, че по-честото приложение намалява ефекта на
понижаване на вътреочното налягане. Ако бъде пропусната доза, лече-
нието следва да продължи с приложение на следващата доза. Както при
всички капки за очи, за да се намали възможната системна абсорбция,
се препоръчва слъзната торбичка да бъде притисната за една минута
към вътрешния ъгъл на окото (точково затваряне). Това трябва да се
направи веднага след поставяне на всяка капка. Контактните лещи
трябва да се махнат преди поставянето на очните капки и могат да
бъдат поставени 15 минути след това. Ако се прилага повече от един
лекарствен продукт за очно приложение, лекарствата трябва да бъдат
прилагани през интервал от минимум пет минути.

Противопоказания: Свръхчувствителност към латанопрост или към
някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-
те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Липсват сигурни данни за взаимодействие с други ле-
карства. Има съобщения за парадоксално повишаване на вътреочното
налягане след съвместно очно приложение на два простагландинови
аналога. По тази причина употребата на два и повече продукта от гру-
пата на простагландините, простагландинови аналози или простаглан-
динови производни не се препоръчва. Проувания за взаимодействията
са провеждани само при възрастни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността при употреба
на този лекарствен продукт по време на бременност не е установена.
Лекарственият продукт има потенциални вредни фармакологични ефек-
ти по време на бременност, върху фетуса или новороденото дете. По-
ради това Акистан не трябва да се прилага по време на бременност.
Латанопрост и неговите метаболити могат да се екскретират в май-
чиното мляко и следователно Акистан не трябва да се прилага в перио-
да на кърмене или кърменето трябва да се преустанови.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Прило-
жението на очни капки може да предизвика временно замъгляване на
зрението. Пациентите не трябва да шофират и да работят с машини
докато влиянието не отзвучи.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°С -
8°С). След първото отваряне на флакона използвайте в рамките на 4
седмици и съхранявайте под 25°С .

Опаковка: Akistan 50 micrograms/ml eye drops, solution. Флакон с капкомер
(5 ml) от полиетилен с капачка на винт и допълнително запечатана с
външна капачка от полипропилен. Всеки флакон съдържа 2,5 ml капки за
очи, съответстващи приблизително на 80 капки от разтвора.

Притежател на разрешението за употреба: Pharmaselect International
Beteiligungs GmbH

БИОКЛИНЗИНГ КОМПЛЕКС/BIOCLEANSING COMPLEX
хранителна добавка

Състав в 5 мл: Пау Д”Арко /екстракт от кора/- 100 мг, Карамфил/екс-
тракт от семки/ - 40 мг, Грейпфрут /екстракт от плод и семки/ - 40
мг, Черен Орех /екстракт от плода и ципата/ - 40 мг, масло от Риган –
40 мг, Джинджифил /екстракт от корен/ - 40 мг, екстракт от Тиквени
семки - 20 мг, Маслина /екстракт от листа/ - 20 мг, Хлорофил /концен-
триран екстракт от хлорела/ - 20 мг.

Действие: ADLiquid™ BioCleansing Complex съдържа екстракти от рас-
тения, които традиционно се използват за биологично изчистване на
стомашно-чревния тракт. В продукта са включени растителни екст-
ракти известни със своето противопаразитно действие /антигелмин-
тно, антипротозойно/, както и с благоприятен ефект върху храносми-
лателната и имунната система.

Предназначение: Подпомага естественото изчистване на организма
при контакти с паразити / глисти, амеби и др./ Може да се използва са-
мостоятелно или като допълнение към лекарствена терапия; при си-
туации, които предполагат риск от замърсяване с паразити: екзотич-
на кухня, недостатъчна кулинарна обработка, замърсена среда и лоша
хигиена; пътувания до дестинации с различен климат и условия на жи-
вот; оказва благоприятен ефект при метеоризъм и дисбактериоза.
Допринася за нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт
и имунната система.

Начин на приложение: Препоръчвана дневна доза е от 10 до 15 мл днев-
но разделена в 2-3 приема в рамките на 2-3 седмици. След това дозата
може да се редуцира на 5 мл дневно. Приемът на препарата може да бъ-
де с различна продължителност, според състоянието на организма –
от 1 до 3 месеца непрекъснато. Продуктът се приема преди хранене,
може да се разрежда с вода или сок.

Противопоказания: Не се препоръчва на бременни, кърмачки и деца до
2-годишна възраст.

Опаковка: Флакон от кафяво медицинско стъкло 237 мл

Производител: AD Medicine /USA/

ДИАРИД ПРО /DIARID PRO
хранителна добавка

Състав на едно саше: Saccharomycesboulardii (лиофилизирани дрожди)
250 mg; Lactobacillus Acidophilus (пробиотик) 20 mg; инулин 3000 mg.

Предназначение: Гастроинтестинален тракт, перисталтика.

Приложение: Подкрепя функциите на гастроинтестиналния тракт;
Допринася за нормална перисталтика; Укрепва чревната среда; Подпо-
мага храносмилателната система.

Дозировка и начин на употреба: Съдържанието на 1 саше се разтваря
в малко вода и се изпива.
За деца под 3 години – по 1 саше на ден, след консултация с лекар.
За деца над 3 години и възрастни – 1-2 сашета на ден.

Опаковка: 10 сашета в картонена кутия.

Производител: Фортекс Нутрасютикалс

N02A Х52 DORETA/ДОРЕТА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 37,5 mg трамадолов хид-
рохлорид (tramadol hydrochloride) еквивалентен на 32,94 mg трамадол
(tramadol) и 325 mg парацетамол (paracetamol). Ядро на таблетката:
Прежелатинизирано царевично нишесте Натриев нишестен гликолат
(тип А), Микрокристална целулоза Е460, Магнезиев стеарат E572; Фил-
мово покритие: Хипромелоза E464, Титанов диоксид E171, Макрогол
400, Жълт железен оксид E172, Полисорбат 80.

Показания: Дорета са показани за симптоматично лечение на умерена
до силна болка. Употребата на Дорета трябва да бъде ограничена само
при пациенти, при които се прецени, че умерената до силна болка изиск-
ва комбинирането на трамадол и парацетамол.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Таблетки-
те трябва да се поглъщат цели, с достатъчно количество течност.
Те не трябва да се чупят или дъвчат. Възрастни и юноши (12 години и
повече): Използването на Дорета трябва да бъде ограничена само при
пациенти, при които се счита за уместно приложението на комбинация
от трамадол и парацетамол. Дозата трябва да бъде индивидуално
адаптирана в зависимост от интензитета на болката и чувствител-
ността на индивидуалния пациент. Препоръчва се начална доза от две
таблетки Дорета. При необходимост може да бъдат приети и допъл-
нителни дози, ненадвишаващи 8 таблетки дневно (еквивалентно на 300
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mg трамадол и 2600 mg парацетамол). Интервалът между отделните
дози не трябва да бъде по-малък от 6 часа. При никакви условия Дорета
не трябва да бъде прилаган за по-продължителен от необходимия пери-
од. При необходимост от повторно приложение или продължително ле-
чение с Дорета в резултат на характера и тежестта на заболяването
е необходимо внимателно, редовно проследяване на пациента (с прекъс-
ване на лечението, ако е възможно) за оценка на необходимостта от
продължително лечение.
Педиатрична популация: Ефективността и безопасността на Дорета
не са установени при деца под 12 години във Ето защо не се препоръчва
лечение в тази възрастова група.
Пациенти в старческа възраст: При пациенти в старческа възраст
над 75 години може да се наблюдава удължена елиминация. Поради това,
е необходимо дозовият интервал да се повиши в зависимост от изиск-
ванията на пациента.
Бъбречна недостатъчност/диализа: При пациенти с бъбречна недоста-
тъчност елиминацията на трамадол е забавена. Трябва внимателно да
се обмисли удължаване на дозовия интервал, според изискванията на
пациента. В случай на умерена бъбречна недостатъчност (креатини-
нов клирънс между 10 и 30 ml/min), интервала между дозите трябва да
бъде увеличен на 12 часа. Тъй като трамадол се елиминира съвсем бав-
но при хемодиализа или химофилтрация, обикновено не е необходимо
прилагането на поддържаща аналгезия след диализа.
Чернодробна недостатъчност: При пациенти с чернодробна недоста-
тъчност, елиминацията на трамадол е забавена. При тези пациенти
трябва внимателно да се обмисли удължаване на дозовия интервал,
според изискванията на пациента. Поради наличието на трамадол, До-
рета не бива да се използва при хора с тежко чернодробно увреждане.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или към някое от помощните вещества; Остра интоксикация с алко-
хол, хипнотици, централно-действащи аналгетици, опиати или психот-
ропни лекарствени продукти; Дорета не трябва да се прилага при паци-
енти, които приемат МАО-инхибитори или са приемали такива в пред-
ходните две седмици; Тежко чернодробно увреждане; Пациенти с епи-
лепсия, която не е достатъчно добре контролирана.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Толеранс
и физическа и / или физиологична зависимост може да се развият, дори
в терапевтични дози. Клиничната необходимост от аналгетично лече-
ние трябва регулярно да се оценява. При опиоид-зависими пациенти и
пациенти с анамнеза за лекарствена злоупотреба или зависимост, ле-
чението трябва да бъде само за кратък период от време и под лекарс-
ко наблюдение. За пълната информация прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Едновременната употреба е противопоказана при: He-
селективни МАО-инхибитори - Риск от серотонинергични синдром, диа-
рия, тахикардия, изпотяване, треперене, объркване, дори кома; Селек-
тивни А-МАО-инхибитори - Екстраполация от неселективни МАО-инхи-
битори, риск от серотонинергични синдром, диария, тахикардия, изпо-
тяване, треперене, объркване, дори кома; Селективни-В МАО-инхиби-
тори - Симптоми на централно възбуждане, напомнящи на серотони-
нергични синдром диария, тахикардия, изпотяване, треперене, обърква-
не, дори кома. В случай на скорошно лечение с МАО-инхибитори, трябва
да има интервал от две седмици преди началото на лечението с тра-
мадол. Едновременна употреба не се препоръчва: Алкохол - Алкохолът
повишава седативния ефект на опиоидни аналгетици; Карбамазепин и
други ензимни индуктори - Риск от понижаване на ефективността и
по-кратко действие, поради намаляване на плазмената концентрация
на трамадол. За пълната информация прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Дорета не трябва да се прилага
по време на бременност и кърмене. Няма проведени проучвания върху
фертилитета с комбинацията трамадол и парацетамол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Трама-
дол хидрохлорид може да причини появата на сънливост или замаяност,
които да се усилят от приема на алкохол или депресанти на ЦНС. Ако
бъде засегнат, пациентът не трябва да шофира или работи с машини.

Опаковка: Блистер (PVC/PVDC бяло фолио, алуминиево фолио): 2 филми-

рани таблетки (блистери с 2 таблетки) или 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90 и 100 филмирани таблетки (блистери с 10 таблетки), в кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: KRKA, d.d., Novo mesto,
Словения

B02BD06 FANHDI 500 IU / ФАНДИ 500 IU

Състав: Фанди 500 IU се приготвя с 10 ml вода за инжекции и съдържа
приблизително 50 IU човешки коагулационен фактор VIII и 60 IU човешки
фактор на фон Вилебранд на ml. Активността на FVIII:C (IU) е определе-
на чрез използване на Европейския фармакопеен хомогене анализ. Специ-
фичната активност на Фанди е не по-малко от 5 IU FVIII/mg протеин.
Активността на VWF (IU) се измерва според активността на Ристоце-
тин кофактор (VWF:RCo) в сравнение с Международния стандарт за
концентрата на VWF (СЗО).

Показания: Хемофилия А: Лечение и профилактика на кръвоизливи при
пациенти страдащи от хемофилия А (вроден дефицит на фактор VIII).
Този продукт може да се използва за коригиране на придобит дефицит
на фактор VIII. Болест на Фон Вилебранд. Фанди е показан за превенция и
лечение на кръвоизливи при пациенти с болест на фон Вилебранд (VWD),
когато лечението само с десмопресин (DDAVP) е неефективно или е
противопоказано.

Дозировка и начин на приложение: Лечението трябва да се започне под
наблюдение на лекар с опит в лечението на хемофилия. Няма достатъч-
но данни от клинични изпитвания, за да се препоръча употребата на
Фанди при деца под 6-годишна възраст за разрешените показания. Про-
дуктът се прилага интравенозно. Фанди трябва да се прилага със ско-
рост не по-голяма от 10 ml/min. За пълната информация прочетете
кратката характеристика на продукта!

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Като при
всеки друг лекарствен продукт, съдържащ протеин за интравенозно
приложение, са възможни алергични реакции. Продуктът съдържа следи
от човешки протеини, различни от фактор VIII. Пациентите трябва да
бъдат информирани за ранните прояви на реакциите на свръхчувстви-
телност, включващи обриви, генерализирана уртикария, стягане в гър-
дите, хрипове, спадане на кръвното налягане, анафилаксия. Пациентите
трябва да бъдат посъветвани, при настъпване на тези симптоми, не-
забавно да прекратят инжектирането и да се свържат с техния лекар.
За пълната информация прочетете кратката характеристика на
продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Няма известни взаимодействия на продукти, съдържа-
щи комплекса човешки FVIII/VWF, с други лекарствени продукти.

Бременност и кърмене: Не са провеждани проучвания за въздействие-
то върху репродуктивността при животни на комплекса FVIII/VWF. По-
ради това, по време на бременност и кърмене комплексът FVIII/VWF
трябва да се прилага само ако е абсолютно показан.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Фанди
не повлиява или повлиява в незначителна степен способността за шо-
фиране или работа машини.

Опаковка: Фанди се доставя в тип II стъклен флакон, съдържащ 500 IU,
фактор VIII (лиофилизиран) и тип I стъклена, предварително напълнена
стъклена спринцовка, съдържаща 10 ml вода за инжекции (разтвори-
тел). Медицинските изделия, доставяни с Фанди за разтваряне и прило-
жение на продукта са: адаптер за флакона, филтър, игла тип „бътерф-
лай" и 2 тампона с алкохол. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Institute Grifols, S.A.
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ФЛЕКСОДОН®C
хранителна добавка

Състав: Една таблетка съдържа: 500 мг. глюкозамин сулфат, 100 мг.
хондроитин сулфат, 20 мг. витамин С. Другите съставки са: втвърди-
тел желатин, пълнител микрокристална целулоза, антислепващ агент
магнезиев стеарат.

Показания: Флексодон®C подпомага защитата на хрущяла и образуване-
то на колаген за нормалната функция на ставата и съдържа комбина-
ция от глюкозамин, хондроитин и витамин С.

Действие: Витамин С допринася за образуване на колаген за нормална-
та функция на ставния хрущял и костите. Колагенът е естествен про-
теин в съединителната тъкан на мускулно-скелетната система на чо-
века , т.е. в костите и ставните структури. Глюкозамин и хондрои-
тин са основните компоненти на ставния хрущял и други съединител-
ни тъкани, т.е. костите, ставните връзки и сухожилията. В човешко-
то тяло тези вещества са важни за поддържане на тяхната гъвка-
вост и сила. Глюкозамин сулфатът значително стимулира хрущялните
клетки при синтеза на глюкозаминогликани и колаген. Той увеличава и
синтеза на хиалуронова киселина, която смазва ставните тела и под-
държа гладки хрущялните повърхности. Хондроитин сулфатът също
увеличава синтезиращите способности на хрущялните клетки. От
друга страна, поради дългата си структурна верига, той успешно за-
държа действието на ензимите, които причиняват промени в хрущяла.

Дозировка и начин на употреба: Ппрепоръчителен дневен прием на 3
таблетки дневно общото количество, което ще приемете е 1500 mg
глюкозамин сулфат, 300 mg хондроитин сулфат и 60 mg витамин C.
Флексодон®C трябва да се взима три пъти дневно, най-добре по време
на хранене или след храна. Поглъщайте цялата таблетка с вода. Ако не
можете да я погълнете цяла, можете да я разчупите и след това да я
изпиете с вода. Ако забравите да вземете таблетка Флексодон®C,
следващият път вземете обичайното количество, само една таблет-
ка. Пропускането на една таблетка не намалява ефикасността на Флек-
содон®C.  За оптимален ефект се препоръчва да се приема ФлексодонмC
в продължение на 3 месеца. Препоръчително е курсовете да се повта-
рят пролет и есен. За да имате максимална полза, трябва система-
тично да спазвате инструкциите за употреба. Да не се превишава пре-
поръчителната дневна доза.

Подкрепа и защита на вашите стави: Естествени появяващи се про-
мени в ставите, свързани с нарастване на възрастта могат да се
повлияят от подходящ режим: Редовни подходящи упражнения (ходене,
колоездене, плуване); Поддържане на оптимално телесно тегло и нама-
ляване на евентуално наднормено тегло; Предотвратяване на инциден-
ти и пълно излекуване при евентуално нараняване; Адекватен прием на
вода; Балансирано разнообразно хранене, включително хранителни до-
бавки. Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
Балансираният и разнообразен хранителен режим и здравословният на-
чин на живот са важни.

Опаковка: Кутии с 30 (60) таблетки

Внимание! Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не е подхо-
дящ за деца под 12-годишна възраст. Бременни и кърмещи жени трябва
да се консултират с лекар. Да се съхранява на сухо място при темпе-
ратура под 25 ° C.

Производител: Medicom International s.r.o.

Дистрибутор: АНДЖЕЛИНИ ФАРМА България ЕООД

А10ВВ09 GLICLAZIDE GAMMA 30 MR
  ГЛИКЛАЗИД ГАМА 30 МР

Състав: Една таблетка с изменено освобождаване съдържа 30 mg глик-
лазид. Помощни вещества: Калциев хидрогенфосфат дихидрат (A341),
Хипромелоза (Е464), Магнезиев стеарат (Е470В), Силициев диоксид, ко-
лоиден безводен (Е551).

Показания: Неинсулинозависим диабет (тип 2) при възрастни, когато
само диетата, физическите упражнения и намаляването на телесното
тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол.

Дозировка н начин на приложение: Дневната доза може да варира от 1
до 4 таблетки дневно, т.е. от 30 mg до 120 mg приети перорално като
еднократен прием на закуска. Препоръчва се таблетките да се поглъ-
щат цели.
Преминаване от лечение с гликлазид 80 mg таблетки към Гликлазид
ГАММА 30 MR, 30 mg таблетки с изменено освобождаване: Една таб-
летка гликлазид 80 mg е равностойна на една таблетка с изменено ос-
вобождаване Гликлазид ГАММА 30 MR, 30 mg.
Преминаване от друг орален антидиабетен лекарствен продукт към
Гликлазид ГАММА 30 MR, 30 mg таблетки с изменено освобождаване -
Гликлазид ГАММА 30 MR може да замести други орални антидиабетни
средства. Когато се преминава от сулфанилуреен хипогликемичен ле-
карствен продукт с удължен полуживот, е необходимо болният да ос-
тане няколко дни без терапия, за да се избегне адитивния ефект на
двата продукта, който може да причини хипогликемия.
Комбинирано прилагане с други антидиабетни средства - Гликлазид
ГАММА 30 MR може да се назначава в комбинация с бигваниди, инхиби-
тори на алфа-глюкозидазата или инсулин.

Противопоказания: известна свръхчувствителност към гликлазид или
към някое от помощните вещества, друг сулфанилуреен лекарствен
продукт, сулфонамиди; диабет тип 1; диабетна прекома или кома, диа-
бетна кетоацидоза; тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност;
терапия с миконазол; кърмене

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Това ле-
чение следва да се предписва само на пациенти, които се хранят редов-
но (включително закусват). Важно е пациентите редовно да приемат
въглехидрати поради повишения риск от хипогликемия, ако яденето се
приема късно, когато се консумира недостатъчно количество храна
или когато храната е бедна на въглехидрати. Най-вероятно е да се поя-
ви хипогликемия по време на нискокалорични диети, след продължител-
но или усилено физическо натоварване, употреба на алкохол или в слу-
чай на комбинирано прилагане на хипогликемични препарати. Да се обър-
не особено внимание при пациенти с бъбречна недостатъчност; тежка
чернодробна недостатъчност; предозиране с Гликлазид ГАММА 30 MR;
някои ендокринни заболявания: болести на щитовидната жлеза, хипопи-
туитаризъм и надбъбречна недостатъчност; комбинирано прилагане с
други лекарствени продукти. Хипогликемичният ефект на всеки орален
антидиабетен препарат, включително на гликлазид, при много пациен-
ти намалява с времето: това може да се дължи на прогресиране те-
жестта на диабета или на намаляване на терапевтичния отговор. То-
зи феномен е известен като вторична недостатъчност, която се раз-
личава от първичната недостатъчност, когато при първоначално при-
лагане на активната субстанция не се наблюдава ефект. Преди да се
определи, дали пациентът е с вторична недостатъчност, трябва да се
обсъди въпроса за правилния избор на дозата и спазването на диетич-
ния режим. Повече информация търсете в КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Противопоказани комбинации: Миконазол (системно
приложение, оромукозен гел): повишава хипогликемичния ефект с въз-
можна поява на симптоми на хипогликемия и дори кома.
Комбинации, които не се препоръчват: Фенилбутазон (системно прило-
жение): повишава хипогликемичния ефект на сулфанилурейните препара-
ти (измества ги от местата на свързване към плазмените протеини
и/или намалява тяхното елиминиране). За предпочитане е да се използ-
ват други противовъзпалителни средства или в други случаи да се пре-
дупреди пациентът и да се подчертае важността на самоконтрола на
кръвната захар. Когато е необходимо, по време на лечението и след ле-
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чението с противовъзпалителното средство, дозата на антидиабет-
ния препарат може да се коригира; Алкохол: повишава хипогликемично-
то действие (чрез инхибиране на компенсаторни механизми), което
може да доведе до появата на хипогликемична кома. Да се избягва кон-
сумацията на алкохол и на лекарствени продукти, съдържащи алкохол.
Повече информация търсете в КХП!

Бременност и кърмене: Инсулинът е лекарствен продукт на първи из-
бор за лечението на диабет по време на бременност. Препоръчва се
оралната хипогликемична терапия да се смени с инсулин преди забреме-
няването или възможно най-скоро след като бременността е устано-
вена. Поради наличието на риск от неонатална хипогликемия, лекарст-
веният продукт е противопоказан по време на кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: Хипогликемия: Както другите сулфа-
нилурейни препарати, така и лечението с Гликлазид ГАММА 30 MR може
да предизвика хипогликемия, ако храненето е нередовно и особено ако се
пропусне някое основно хранене. Описани са и някои други нежелани ле-
карствени реакции.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
ентите трябва да бъдат запознати със симптомите на хипогликемия
и трябва да бъдат внимателни при шофиране или при работа с машини,
особено в началото на лечението.

Опаковка: PVC/PVdC//Al блистер. Опаковки от 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Worwag Pharma GmbH &
Co. KG, Германия.

ХИДРОТОН /HYDROTON
хранителна добавка

Състав на едно саше: Декстроза /D-glucose/ монохидрат 2,7 g; Натри-
ев цитрат 0,58 g; Натриев хлорид 0,52 g; Калиев хлорид 0,3 g. Аромат
лимон, регулатор на киселинността лимонена киселина, подсладител
натриев цикламат.

Предназначение: Хидратация на организма; водно-електролитен баланс

Приложение: При интензивно изпотяване; при активна физическа дей-
ност и спорт; за осигуряване на основни минерали за организма.

Дозировка: Съдържанието на 1 саше се разтваря в 200 ml вода. Деца
под 3 год. – след консултация с лекар; Деца 3-7 год. – до 5 сашета на
ден /1 л за 24 часа/; Деца 7-18 год. – от 5 до 8 сашета на ден /1-1.6 л за
24 часа/; Възрастни – от 5 до 10 сашета на ден /1-2 л за 24 часа/

Опаковка: 10 сашета в картонена кутия.

Производител: Фортекс Нутрасютикалс

ХИТОЗАН ПЛЮС
хранителна добавка

Състав: (в 6 капсули максимален препоръчителен дневен прием): Хито-
зан 1200 mg; L-карнитин 1200 mg; Хром (хром пиколинат) 180 mg.

Предназначение: Подпомага поддържането на здравословно тегло.

Приложение: нормализиране на теглото; извеждане на мазнините от
организма; регулиране на метаболизма; усвояване на глюкозата в
клетките; регулиране на излишното влечение към сладки храни.

Дозировка: за възрастни и деца над 14 години – по две капсули половин
час преди всяко хранене, до 6 капсули дневно.

Опаковка: 60 капсули в 6 блистера в картонена кутия

Производител: Фортекс Нутрасютикалс

ЛАЙФ МУЛТИ ФАКТОР/LIFE MULTI-FACTOR
хранителна добавка

Състав в 5 мл.: Калций - 300 мг, Магнезий - 150 мг, Витамин С - 90 мг,
Черен Бъз /екстракт от цветя/ - 30 мг, Люцерна /екстракт от листа/ -
30 мг, Витамин Е - 33 мг, Сарсапарила /екстракт от корен/ - 25 мг, Ви-
тамин В3 - 20 мг, Комплекс от Биофлавоноиди - 20 мг, Хеспередин - 20
мг, Цинк -12 мг, Желязо - 10 мг, Витамин В5 - 5 мг, Витамин В6 - 2 мг,
Манган- 2 мг, Витамин В2 - 1.80 мг, Витамин В1 – 1.50 мг, Мед - 1 мг,
Бор -1 мг, Бета-Каротен - 1 мг, Фолиева киселина - 400 мкг, Йод - 75
мкг, Селен - 70 мкг, Хром - 50 мкг, Биотин - 50 мкг, Молибден - 50 мкг,
Витамин Д /Холикалциферол/ - 7.5 мкг, Витамин В12 - 3 мкг.

Действие: ADLiquid™ Life Multi-Factor съдържа жизненоважни витамини
и минерали обогатени с билкови екстракти в лесно усвоима колоидна
форма. Допринася за поддържане на нормалната обмяна и функциите на
имунната и нервната система, както и за когнитивните функции. Бла-
гоприятно влияе върху състоянието на костите, кожата и косата.
Способства за възстановяване на силите и доброто самочувствие. В
продукта са включени витамини, минерали, както и екстракти от рас-
тения съдържащи полезни фитонутриенти. Включването на растител-
ните екстракти подпомага пълноценното усвояване на витамините и
минералите. Колоидната форма позволява включването на голямо ко-
личество витамини и минерали, без опасност от негативно взаимо-
действие помежду им и конкурентното усвояване.

Предназначение: способства за по-бързото възстановяване на орга-
низма по време и след боледуване; при повишени физически и психически
натоварвания; стрес и преумора; спазване на диети, хиповитаминози;
за поддържане добро състояние на кожата, косата, костите и зъбите;
за нормалното развитие на деца и подрастващи; при всички случаи
свързани с повишена потребност на организма от витамини и минера-
ли.

Начин на приложение: Стандартната дневна доза е 5 мл в рамките на
1,5-2 месеца. По преценка на медицинския специалист препоръчаните
дози и схеми може да са различни. Продуктът се приема преди хранене,
може да се разрежда с вода или сок.

Опаковка: Флакон от кафяво медицинско стъкло 237 мл

Производител: AD Medicin, USA

G03XB01 MIFEPRISTONE LINEPHARMA
                МИФЕПРИСТОН ЛИНЕФАРМА

Състав: Всяка табл. съдържа 200 mg мифепристон (mifepristone).

Показания: Медикаментозно прекъсване на развиваща се вътрематоч-
на бременност, последвано от прием на простагландинов аналог, до 63
дни от началото на аменореята.

Дозировка и начин на приложение: 200 mg мифепристон еднократно
перорално, последвано след 36 до 48 часа от прием на простагландинов
аналог. Дозата от 200 mg не трябва да се превишава. Педиатрична по-
пулация: Липсват данни за жени под 18 години.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества; хронична надбъб-
речна недостатъчност; астма, наследствена порфирия; бременност,
която не е потвърдена чрез ултразвуков или биологичен тест; бремен-
ност след 63-я ден от началото на аменореята; съмнения за извънма-
точна бременност; противопоказания за избрания простагландинов
аналог.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Мифеп-
ристон Линефарма не се препоръчва при пациенти с бъбречна недоста-
тъчност, чернодробна недостатъчност и недохранване. Медикамен-
тозното прекъсване на развиваща се вътрематочна бременност изис-
ква участието на жената, която трябва да бъде информирана за изиск-
ванията на метода: необходимост от комбинирана терапия с простаг-
ландин (2-ро посещение); необходимост от контролен преглед (3-то
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посещение) в рамките на 14 до 21 дни след приема на Мифепристон Ли-
нефарма, за да се провери дали изхвърлянето на плода е пълно; риск от
неуспех (в 7.6% от случаите), което може да наложи прекъсването на
бременността чрез друг метод. Свързаните с метода рискове са: про-
дължително вагинално кървене, инфекция, Rh-алоимунизация. За да се
предотврати потенциално излагане на следваща бременност на влия-
нието на мифепристон, се препоръчва да се избягва зачеване по време
на следващия менструален цикъл. Специално внимание е необходимо при
жени със сърдечно-съдови заболявания и надбъбречна недостатъчност,
както и такива на продължително кортикостероидно лечение (вкл.
инхалаторни кортикостероиди при астма), чиято ефикасност може да
бъде намалена.

Нежелани лекарствени реакции: главоболие, гадене, повръщане, диария,
стомашно неразположение, болки в корема, обилно кървене, спазми на
матката, умора, напрежение  в гърдите и др. За списъка на всички не-
желани реакции и за повече информация прочетете пълната КХП.

Опаковка:  1 таблетка в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Linepharma France

Представител на ПРУ в България: МЛД Трейдинг ЕООД

N05CM VALEVIT/ВАЛЕВИТ

Състав: Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum(3-6:1)/ Melissae
folium extractum siccum (4-6:1). Всяка обвита таблетка съдържа 100 mg
сух екстракт от Valeriana extractum hydroalcoholicum siccum L.s.l., radix
(Валериана корен) (DER = 3-6:1, екстрагент: етанол 70 % V/V) и 90 mg
сух екстракт от Melissa folium extractum siccum L., folium (Маточина
лист) (DER = 4-6:1, екстрагент: метанол 30 % V/V). Помощни вещест-
ва: 37,5 mg лактоза монохидрат, 110,6 mg захароза, 28,3 mg глюкоза. За
растителните препарати - глюкоза течна, изсушена чрез разпрашава-
не и силициев диоксид колоиден безводен; За таблетното ядро - целак-
тоза 80, царевично нишесте, талк, силициев диоксид колоиден безводен
и стеаринова киселина; За обвивката - арабска гума, захароза, талк,
Еудражит L125, метилцелулоза, калциев карбонат, силициев диоксид ко-
лоиден безводен, глицерол 85%, монтагликолов восък.

Показания: Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчава-
не на леки симптоми на психически стрес. Лекарственият продукт е
традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при специ-
фични индикации, изключително основани на дългогодишна употреба.

Дозировка и начин на приложение: За перорална употреба. Възрастни и
лица над 12 години: Приема се 1 обвита таблетка когато е необходимо,
до 4 обвити таблетки дневно. Обвитите таблетки трябва да се прие-
мат цели (да не се дъвчат) с достатъчно течност, несъдържаща алко-
хол (напр. чаша вода). Ако симптомите продължават или се влошават
след 2 седмична непрекъсната употреба, е необходимо да се преоцени
лечението. Деца: Поради това, че не се препоръчва употребата при де-

ца под 12 години, няма адекватни проучвания за употребата на този
продукт при деца.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Пациен-
ти с редки наследствени проблеми като фруктозо-галактозна непоно-
симост, Lapp лактазна недостатъчност, глюкозо-галактозна малаб-
сорбция или сукраза-изомалтазна недостатъчност не трябва да прие-
мат този лекарствен продукт.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Налични са само ограничени данни за фармакологичните
взаимодействия с други лекарствени продукти. Ако се приема едновре-
менно с други синтетични хипнотици или седативи е възможно взаим-
но потенциране на ефекта. Тази комбинация изисква медицинска диаг-
ностика и наблюдение. Клинично значими взаимодействия с лекарстве-
ни продукти, които се метаболизират от CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 1А2
или CYP 2E1 не са били наблюдавани. Ефектът на лекарствените про-
дукти от корени на валериана може да бъде потенциран от едновре-
менния прием на голямо количество алкохол.

Бременност и кърмене: Няма адекватни данни за употребата на ле-
карствените продукти от корени на валериана и листа от маточина
по време на бременност и кърмене. Като предпазна мярка, поради липса
на данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препо-
ръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Даже
когато употребата на лекарствения продукт се налага, приемането на
този лекарствен продукт може да попречи в значителна степен на спо-
собността за шофиране и работа с машини. Този ефект се получава
особено когато лекарственият продукт се комбинира с алкохол.

Предписание: Лекарственият продукт се отпуска без лекарско предпи-
сание, само в аптеки.

Опаковка: Блистер (от PVC/PVdC/ AL-фолио) с 10 обвити таблетки. По
2 и по 4 броя блистери, заедно с листовка с информация за потребите-
ля са поставени в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
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