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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

С09ВХ01 CO-AMLESSA / КО-АМЛЕСА

Състав: Ко-Амлеса 2 mg/5 mg/0-625 mg: Всяка таблетка съдър-
жа 2 mg терт-бутиламинов периндоприл (perindopril tert-
butylamine), 5 mg амлодипин (като безилат) (amlodipine (as
besilate)) и 0,625 mg индапамид (indapamide).; Ко-Амлеса 4 mg/5
mg/1 .25 mg: Всяка таблетка съдържа 4 mg терт-бутиламинои
периндоприл (perindopril tert-butylamine), 5 mg амлодипин (като бе-
зилат) (amlodipine (as besilate)) и 1,25 mg индапамид (indapamide);
Ko-Aмлеса 4 mg/10 mg/1.25 mg: Всяка таблетка съдържа 4 mg
терт-бутиламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine), 10 mg
амлодипин (като безилат) (amlodipine (as besilate)) и 1,25 mg инда-
памид (indapamide); Ко-Амлеса 8 mg/5 mg/2.5 mg: Всяка таблетка
съдържа 8 mg терт-бутиламинов периндоприл (perindopril tert-
butylamine), 5 mg амлодипин (като безилат) (amlodipine (as
besilate)) и 2;5 mg индапамид (indapamide); Ко-Амлеса 8 mg/10
mg/2.5 mg: Всяка таблетка съдържа 8 mg терт-бутиламинов пе-
риндоприл (perindopril tert-butylamine), 10 mg амлодипин (като бе-
зилат) (amlodipine (as besilate)) и 2,5 mg индапамид (indapamide).
Помощни вещества: Микрокристална целулоза (Е460), Калциев
хлорид хексахидрат, Нишесте, Прежелатинизирано (тип 1500),
Натриев нишестен гликолат (тип А), Натриев бикарбонат, Си-
лициев диоксид, колоиден безводен, Магнезиев стеарат (Е572)

Показания: Ко-Амлеса е показана за заместваща терапия при ле-
чение на есенциална хипертония при пациенти контролирани пре-
ди това с периндоприл/индапамид и амлодипин, приемани еднов-
ременно в същия дозов интервал както и в комбинацията.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Една
таблетка на ден като еднократна доза, за предпочитане да се
приема сутрин, преди хранене.
Комбинацията с фиксирана доза не е подходяща за начално лече-
ние. Ако е необходима промяната на дозата, тя трябва да се из-
вършва чрез индивидуално титриране на отделните съставки
на комбинацията. Максималната препоръчвана доза Ко-Амлеса е
8 mg/10 mg /2,5 mg на ден. При пациенти с тежко бъбречно ув-
реждане (креатининов клирънс под (CLcr) 30 ml/min), лечението с
Ко-Амлеса е противопоказано. Концентрациите 8 mg/5 mg/2,5
mg и 8 mg/10 mg/2,5 mg са противопоказани при тежка и умерена
бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс под 60 ml/min).
Ко-Амлeса може да бъде приложен при пациенти с Clcr > 60
ml/min след индивидуално титриране на дозата на отделните
компоненти.
Начинът на дозиране при пациенти с чернодробна недостатъч-
ност не е установен и затова Ко-Амлеса трябва да се прилага е
повишено внимание. При тежка чернодробна недостатъчност
лечението е противопоказано.

Противопоказания: Свръхчувствителност към периндоприл или

към някой друг АСЕ-инхибитор, към; индапамид или към други
сулфонамиди, към амлодипин или към дихидропиридинови произ-
водни или към някое от помощните вещества. Анамнеза за анги-
оедем, свързан с предшестваща терапия с АСЕ инхибитор; Нас-
ледствен или идиопатичен ангиоедем; Тежка хипотония; Шок
(включително кардиогенен шок); Обструкция на изходния тракт
на лявата камера (напр. високостепенна аортна стеноза); Хемо-
динамично нестабилна сърдечна недостатъчност след остър
миокарден инфаркт; Тежко бъбречно увреждане (креатининов
клирънс под 30 ml/min); концентрациите 8 mg / 5 mg/2,5 mg и 8
mg/10 mg/2,5 mg са противопоказани при тежка и умерена бъб-
речна недостатъчност (креатининов клирънс под 60 ml/min);
Чернодробни енцефалопатия; Тежко чернодробно увреждане; Хипо-
калиемия. По правило, това лекарство не се препоръчва в комби-
нация с неантиаритмични агенти, причиняващи torsades de
pointes; Втори и трети триместьр на бременността; Кърмене.
Поради липса на достатъчен терапевтичен опит, Ко-Амлеса
таблетки не трябва да се използват при пациенти на диализа и
при пациенти с нелекувана декомпенсирана сърдечна недоста-
тъчност.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Не се препоръчва едновременно приложение

с: Литий, Калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки или ка-
лий-съдържащи заместители на солта, Естрамустин.
Едновременната употреба, която изисква специални грижи: Бак-
лофен, Нестероидни противовъзпалителни средства (включи-
телно ацетилсалицилова киселина в големи дози), Антидиабетни
средства (инсулин, хипогликемични сулфонамиди), Torsades de
pointes-индуциращи лекарства, Калий-понижаващи лекарства (ам-
фотерицин В (IV приложение), системни глюкокортикоиди и ми-
нералкортикоиди (системно приложение), тетракозактид, сти-
мулиращи лаксативи), Сърдечни гликозиди, Метформин, Йодни
контрастни вещества, Калций (соли), Циклоспорин, Инхибитори
на CYP3A4, Индуктори на CYP3A4, Сок от грейпфрут, Дантролен
(инфузия),Симвастатин.
Едновременна употреба, която изисква известно внимание:

Имипрамин-подобни антидепресанти (трициклични), невролеп-
тици, Кортикостероиди, тетракозактид, Други антихипертен-
зивни средства, Алопуринол, цитостатици или имуносупресори,
системни кортикостероиди или прокаинамид, Анестетици.
Едновременно приложение, което трябва да бъде взето под вни-

мание: Диуретици, Симпатикомиметиците, Злато.

Фертилитет, бременност и кърмене: Ко-Амлеса не се препо-
ръчва през първия триместьр от бременността, Ко-Амлеса е
противопоказана през втори и трети триместьр на бреме-
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ността и при кърмене. Трябва да се вземе решение дали да се
спре кърменето или да се спре приема на Ко-Амлеса като се взе-
ме предвид важността на терапията за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Няма проучвания за ефектите на Ко-Амлеса върху способността
за шофиране и работа с машини. При шофиране и работа с маши-
ни трябва да се има предвид, че понякога може да настъпи виене
на свят или умора.

Опаковка: Блистер (OPA/Alu/PVC/Alu): 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84
и 90 таблетки в кутия. Не всички видове опаковки могат да бъ-
дат пуснати в продажба.

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

М01АВ55 DICLONEUROVIT / ДИКЛОНЕВРОВИТ

Състав: Всяка твърда капсула съдържа : Diclofenac sodium - 50,00
mg; Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) - 50,00 mg, Pyridoxine
hydrochloride (Vitamin B6) - 50,00 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B12) -
0,25 mg; Помощни вещества: Една капсула съдържа 3,613 mg
натрий, лизинов хидрохлорид, микрокристална целулоза, магнези-
ев стеарат, колоиден силициев диоксид. В състава на твърдите
желатинови капсули влизат: желатин и оцветители: понсо 4R
(Е124); брилянтно черно BN (E151); железен оксид (Е172); Тита-
нов диоксид (Е171).

Показания: Диклоневровит се използва при възрастни срещу
болка при възпалителни и възпалителни ревматични заболява-
ния, като например: Хроничен полиартрит; Анкилозиращ спонди-
лит (болест на Бехтерев); Остеоартроза; Спондилартроза; Нев-
ралгия като цервикален синдром, лумбаго, ишиас.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Да
се взема по време на хранене или непосредствено след храна.
Капсулите трябва да се гълтат цели (не трябва да се дъвчат) с
достатъчно количество течност. Продължителността на лече-
нието се определя от лекуващия лекар.
Настъпването на нежелани ефекти, свързани с прилагане на ле-
карствения продукт, може да се избегне чрез използване на най-
ниската ефективна доза за възможно най-кратък период от вре-
ме. За да остане пациента свободен от нежелани реакции е необ-
ходимо рискът да бъде сведен до минимум. Дозировката трябва
да се адаптира към клиничната картина за всеки пациент. Днев-
ната доза трябва обикновено да бъде разделена на два или три
приема. В зависимост от тежестта на заболяването, препоръ-
чителната доза е 1 или от 1 до 3 пъти по 1 твърда капсула, съ-
ответстваща на 50 до 150 mg диклофенак дневно.
Възрастни и юноши над 18-годишна възраст: Препоръчителна-
та начална доза е 100-150 мг (еквив. на три пъти дневно по кап-
сула). Като поддържаща доза обикновено е достатъчно 1-2 пъти
дневно по 1 капсула. Максималната препоръчителна доза доза от
3 капсули на ден не трябва да се надвишава.
При пациенти с тежко бъбречно увреждане диклофенак е проти-
вопоказан. При пациенти с тежко чернодробно увреждане дикло-
фенак е противопоказан. При пациенти в напреднала възраст е
необходимо повишено внимание, поради възможните съпътст-
ващи заболявания или поднормено тегло. Препоръчително е из-
ползването на най-ниската ефективна доза при възрастни паци-
енти, особено при немощни пациенти с ниско телесно тегло. Па-

циентите трябва да са под наблюдение за опасност от гастро-
интестинално кървене по време на терапия със НСПВС. Дикло-
невровит твърди капсули не се прилага при деца и юноши под 18
години .

Противопоказания: Свръхчувствителност към някое от актив-
ните или помощни вещества; Пациенти показали реакции на
свръхчувствителност (астма, ангиоедем, уртикария или остър
ринит) към ибупрофен, аспирин или други НСПВС; Пациенти, при
които прилагането на ацетилсалицилова киселина или други
НСПВС, е предизвикало или е засилило астма, уртикария или ос-
тър ринит; Активни стомашни или чревни язви, кървене или пер-
форация; Рецидивираща пептична язва или кървене (два или пове-
че епизода на доказана язва или кървене в историята); Стомаш-
но-чревно кървене или перфорация - предизвикана от лечение с
НСПВС - в историята. Хематологични заболявания (например,
кръвни нарушения, увреждане на костния мозък, порфирия, хемо-
рагична диатеза); Мозъчно-съдов кръвоизлив; Остро тежко кър-
вене; Тежка чернодробна, тежка бъбречна или тежка сърдечна не-
достатъчност; В третия триместьр на бременността. Деца и
юноши под 18-годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Комбинираното лечение на Диклоневровит
с други лекарства, може да доведе до понижаване или повишава-
не на неговия терапевтичен ефект. Следните взаимодействия
трябва да се имат предвид!: Други НСПВС, Ацетилсалицилова
киселина, Сърдечни гликозиди (например дигоксин), Хинолонови
антибактериални лекарствени продукти, Зидовудин, Мифеприс-
топ, Кортикостероидите, Антикоагуланти и инхибитори на
тромбоцитната агрегация, Фенитоин, Селективни инхибитори
на обратното захващане на серотонина (SSRI), Моклобемид, Ли-
тий, Мощни инхибитори на CYP2C9, Лекарства, за които е извес-
тно, че причиняват хиперкалиемия, Триамтерен, Диуретици или
антихипертензивни лекарствени продукти, Метотрексат, Цик-
лоспорин, Такролимус, Антидиабетни лекарствени продукти, Хо-
лестирамин, колестипол, Trimethoprim, Алкохол. За пълната ин-

формация прачетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене Бременност: Това лекарс-
тво не трябва да се използва по време първите два триместъ-
ра на бременността. Диклоневровит не трябва да се употребя-
ва от кърмещи жени, за да се избегнат нежелани ефекти върху
кърмачето.
Фертилитет: Както при други НСПВС употребата на диклофе-
нак може да повлияе фертилитета и не се препоръчва при жени,
които се опитват да забременеят. При жени, които имат труд-
ности със забременяването или провеждат изследвания за безп-
лодие, трябва да се обмисли прекратяване на терапията с дикло-
фенак.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Пациенти които имат зрителни смущения, чувстват замая-
ност, световъртеж, сънливост или други нарушения на цент-
ралната нервна система, докато приемат НСПВС, трябва да се
въздържат от шофиране и работа с машини.

Опаковка: PVC/A1 или PVDC/A1 блистер с 10 капсули. Три блисте-
ра с листовка за пациента в картонена кутия.
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Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД,
България

М01АЕ01 DOLOREN / ДОЛОРЕН

Състав: Всяка таблетка ДОЛОРЕН 200 mg съдържа съответно
200 mg и 400 mg ибупрофен (ibuprofen). Помощни вещества: Таб-
летките съдържат съответно 8 mg и 16 mg Лактоза монохид-
рат, Микрокристална целулоза, Кроскармелоза натрий.

Показания: Ибупрофен е показан за лечение на: Лека до умерена
болка, напр. главоболие, включително мигренозно главоболие, зъ-
бобол, ревматични и мускулни болки, лумбо-сакрални болки, нев-
ралгия, първична дисменорея; Фебрилни състояния, симптоми на
грип и простуда.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение и само
за кратковременна употреба. Нежеланите лекарствени реакции
могат да се сведат до минимум, ако се използва най-ниската
ефективна доза в продължение на възможно най-кратък срок, не-
обходим овладяване на симптомите.
Възрастни и деца над 12 години: 200-400 mg като еднократна
дневна доза 3-4 пъти дневно през интервал от 4 до 6 часа, като
не трябва да се превишава максималната дневна доза от 1200
mg. При необходимост от прием на лекарствения продукт за по-
вече от 3 дни или влошаване на състоянието, пациентът тряб-
ва да се консултира с лекар. При пациенти в старческа възраст
не е необходима промяна на дозата, но трябва да се прилагат с
повишено поради слонност към повече нежелани лекарствени ре-
акции. При пациенти с леко до умерено увредена бъбречна функ-
ция и при пациенти с леко до умерено увредена чернодробна функ-
ция дозата трябва да бъде възможно най-ниска и да се прилага за
възможно най-краткия период, необходим за овладяване на симп-
томите, като същевременно е необходимо да се следи за бъб-
речната функция, респективно за чернодробната функция.

Противопоказания: Ибупрофен е противопоказан при пациенти
със: свръхчувствителност към активното вещество или към
някое от помощните вещества; предишни реакции на свръхчувс-
твителност (напр. астма, уртикария, ангиоедем или ринит) към
ацетилсалицилова киселина или други НСПВС; анамнеза на сто-
машно-чревен кръвоизлив или перфорация, свързана с предишна
терапия с НСПВС; активна или неотдавна прекарана пептична
язва или гастроинтестинална хеморагия (два или повече изявени
епизода на доказана улцерация или кървене); тежка чернодробна
или тежка бъбречна недостатъчност; тежка сърдечна недоста-
тъчност или коронарна болест на сърцето; трети триместьр
от бременността; значителна дехидратация (причинена от пов-
ръщане, диария или недостатъчен прием на течности); церебро-
васкуларни или други активни кръвоизливи; неизяснени смущения
в хемопоезата; деца под 12 годишна възраст без лекарско пред-
писание.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ед-
новременната употреба на Ибупрофен с НСПВС, включително се-
лективни инхибитори на циклооксигеназа-2 трябва да се избягва
поради възможни адитивни ефекти. Болните от астма трябва
да се консултират с лекар преди да приемат ибупрофен. Нежела-
ните лекарствени реакции могат да се сведат до минимум, ако
се използва най-ниската ефективна доза в продължение на въз-
можно най-кратьк срок, необходим за овладяване на симптоми-

те. Ибупрофен се прилага само след оценка на съотношението
полза-риск в следните случаи. системен лупус еритематодес
(SLE) или смесено съединително-тъканно заболяване. повишен
риск от асептичен менингит. Нежелани лекарствени реакции
вродено нарушение на метаболизма на порфирин; през първи и
втори триместьр от бременността; кърмене.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Едновременната употреба на ибупрофен и
следните вещества трябва да се избягва: Ацетилсалицилова ки-
селина; Други нестероидни противовъзпалителни средства; Ан-
тикоагуланти; Тиклопидин; Метотрексат.
Ибупрофен трябва да се прилага с внимание в комбинация със
следните вещества: Моклобемид, Фенитоин, литий; Сърдечни
гликозиди; Диуретици и антихипертензивни средства; Калий-
съхраняващи диуретици; АСЕ-инхибитори, Каптоприл, Аминогли-
козиди, Селективни инхибитори на обратния захват на серото-
нина (SSRI), Циклоспорин, Холестирамин, Такролимус, Зидовудин.
Ритонавир; Мифепристоп; Пробенецид или сулфинпиразон; Хино-
лонови антибиотици; Сулфонилурейни средства; Кортикостеро-
иди; Антитромбоцитни агреганти (напр. клопидогрел и тиклопи-
дин); Алкохол, бисфосфонати и окспентифилин (пентоксифилин);
Баклофен. За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: През първото и второто
тримесечие от бременността, ибупрофен не трябва да се прила-
га, освен при ясни медицински показания. Ако ибупрофен се изпол-
зва от жена, която се опитва да забременее или през първото и
второто тримесечие на бременността, дозировката трябва да
бъде възможно най-ниска, а продължителността на лечението -
възможно най-кратка. Ибупрофен е противопоказан по време на
последния триместьр на бременността! Ибупрофен се отделя в
кърмата, но при терапевтични дози по време на краткосрочно
лечение рискът от ефект върху кърмачето изглежда малко веро-
ятен. Ако все пак е предписано по-продължително лечение, тряб-
ва да се помисли за ранното отбиване на кърмачето. Ибупрофен
не се препоръчва при жени, които се опитват да заченат. При
жени, които имат проблеми със зачеването или се изследват за
безплодие, трябва да се помисли за преустановяване приема на
ибупрофен.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Обикновено ибупрофен не повлиява способността за шофиране и
работа с машини. И все пак, тъй като в големи дози могат да се
наблюдават нежелани реакции като умора, сънливост, свето-
въртеж (за него се съобщава често) и зрителни смущения (не-
често), в отделни случаи те могат да повлияят способността
за шофиране и работа с машини. Този ефект се засилва от ед-
новременната консумация на алкохол.

Притежател на разрешението за употреба: ЕКОФАРМ ГРУП АД,
България

А07DA03 IMODIUM INSTANT / ИМОДИУМ ИНСТАНТ

Състав: Всяка таблетка съдържа 2 mg лоперамидов хидрохлорид
(loperamide hydrochloride). Помощни вещества: желатин, мани-
тол, аспартам, ментов аромат, натриев хидрогенкарбонат

Показания: ИМОДИУМ Инстант се предписва за симптоматичен
контрол на остра и хронична диария. При пациенти с илеостомия
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ИМОДИУМ Инстант може да се прилага за намаляване броя на
изхожданията и количеството на изпражненията и за втвърдя-
ване на консистенцията им.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца от 6-17 го-
дини: Таблетките, диспергиращи се в устата трябва да се пос-
тавят върху езика, те се разтварят и се поглъщат със слюнка.
Няма нужда от допълнителен прием на течност.
Остра диария: Възрастни: Препоръчителната началната доза е 4
mg лоперамидов хидрохлорид (2 диспергиращи се в устата табл.
Имодиум Инстант ) перорално, последвани от 2 mg лоперамидов
хидрохлорид (1 табл. Имодиум Инстант) след всяко разводнено
изпражнение, но не трябва да превишава дозата от 16 mg лопе-
рамидов хидрохлорид (8 табл. Имодиум Инстант) на ден; Деца:
Препоръчителната началната доза е 2 mg лоперамидов хидрохло-
рид (1 табл. диспергираща се в устата Имодиум Инстант) перо-
рално, последвана от 2 mg лоперамидов хидрохлорид (1 таблетка
диспергираща се в устата Имодиум Инстант) след всяко раз-
воднено изпражнение, но не трябва да превишава дозата от 6
mg лоперамидов хидрохлорид (3 диспергиращи се в устата таб-
летки Имодиум Инстант)/20 kg на ден.
Хронична диария: Възрастни; Обичайната доза е 4 mg лоперами-
дов хидрохлорид (2 диспергиращи се в устата таблетки Имоди-
ум Инстант); Деца: Обичайната доза е 2 mg лоперамидов хидрох-
лорид (1 таблетка диспергираща се в устата Имодиум Инс-
тант). Началната доза може да бъде променена с цел постигане
на 1-2 оформени изпражнения на ден, което обикновено се пости-
га с поддържаща доза 2-12 mg лоперамидов хидрохлорид (1-6
таблетки диспергиращи се в устата Имодиум Инстант) дневно;
Деца от 2-6 години: Диспергиращите се таблетки не трябва да
се използват при деца под 6 години. За лечение с лоперамидов
хидрохлорид при деца от 2-6 години, трябва да се използва подхо-
дяща фармацевтична форма. Деца под 2 години: Лоперамидов
хидрохлорид не трябва да се използва при деца под 2 години.
Максималната доза при остра и хронична диария е 8 таблетки
(16 mg) дневно при възрастни; при деца дозата трябва да бъде
спрямо телесното тегло (3 таблетки/20 kg), но не трябва да
превишава дозата от 8 таблетки на ден. Въпреки че няма фарма-
кокинетични данни за пациенти с чернодробно увреждане, Имоди-
ум Инстант трябва да се използва с внимание при такива пациен-
ти, поради редуцирания метаболизъм на първо преминаване.

Противопоказания: ИМОДИУМ Инстант е противопоказан при
пациенти с известна свръхчувствителност към лоперамидов
хидрохлорид или някое от помощните вещества. ИМОДИУМ не
трябва са се използва при деца под 6-годишна възраст. ИМОДИ-
УМ Инстант не трябва да се използва като първоначална тера-
пия при: пациенти с остра дизентерия, с кръв в изпражненията и
висока температура; пациенти с остър Улцерозен колит; паци-
енти с бактериален ентероколит, причинен от микроорганизми
включително салмонела, шигела и кампилобактер; пациенти с
псевдомембранозен колит, асоцииран с употребата на широкос-
пектърни антибиотици. Лоперамидов хидрохлорид не трябва да
се използва, когато е необходимо да се избегне потискане на пе-
ристалтиката, поради сериозен риск от значими последици,
включващи чревна непроходимост, мегаколон и токсичен мегако-
лон. Приемът на лоперамидов хидрохлорид трябва да се преуста-
нови незабавно, в случай че се развие констипация, подуване на
корема или чревна непроходимост.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба.
Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Препоръчително е да се избягва едновре-
менната употреба на лекарства със същото или подобно дейст-
вие. Неклинични данни показват, че лоперамид представлява Р-
гликолротеинов субстрат. Едновременното приложение на лопе-
рамид (единична доза от 16 mg) с хинидин или ритонавир, които
са Р-гликопротеинови инхибитори води до 2-3 кратно повишава-
не на плазмените нива на лоперамид. Клиничното значение на те-
зи фармакокинетични взаимодействия с Р-гликопротеиновите
инхибитори, когато лоперамид е приложен в препоръчителните
дози (2 mg, до 16 mg максимална дневна доза), не е известно.
Едновременното приложение на лоперамид (4 mg единична доза) и
итраконазол, инхибитор на CYP3A4 и Р-гликопротеина, води до 3
до 4-кратно увеличение на плазмените концентрации на лопера-
мид. В същото клинично изпитване гемфиброзил, CYP2C8 инхиби-
тор, повишава лоперамид приблизително 2-кратно. Комбинация-
та на итраконазол и гемфиброзил води до 4-кратно увеличение
на максималните плазмени нива на лоперамид и до 13-кратно
увеличение на общата плазмена експозиция. Тези увеличения не
са свързани с ефекти от страна на централната нервна систе-
ма (ЦНС), измерени чрез психомоторни тестове (т.е. субектив-
на сънливост и Digit Symbol Substitution Test).
Едновременното приложение на лоперамид (16 mg единична доза)
и кетоконазол, инхибитор на CYP3A4 и Р-гликопротеина, води до
5-кратно увеличение на плазмените концентрации на лоперамид.
Това увеличение не е свързано с повишени фармакодинамични
ефекти, измерени чрез пупилометрия.
Едновременното лечение с перорален дезмопресин води до 3-крат-
но увеличение на плазмените концентрации на дезмопресин, дъл-
жащо се вероятно на забавения стомашно-чревен мотилитет.
Очаква се, че лекарства с подобни фармакологични свойства мо-
же да потенцират ефекта на лоперамид и че лекарства, които
ускоряват стомашно-чревното преминаване, може да намалят
ефекта му,

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се препоръчва прило-
жението на това лекарство по време на бременност. Поради
това, бременните или кърмещи жени трябва да се консултират
със своя лекар относно подходящото лечение.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
По време на лечението с лоперамидов хидрохлорид може да се
наблюдават умора, виене на свят или сънливост, наред с други-
те диарийни синдроми. Поради това е препоръчително повишено
внимание при шофиране или работа с машини.

Опаковка: ИМОДИУМ Инстант е опакован в PVC/Алуминиеви
блистери съдържащи 6, 12, 18 или 24 таблетки, диспергиращи се
в устата. Не всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба: McNeil Products
Limited, UK

D06BX01 METROSA / МЕТРОЗА

Състав: 1 g гел съдържа 7,5 mg метронидазол (metronidazole).
Помощни вещества: 30 mg/g гел, Феноксиетанол (Ph.Eur.), Пропи-
ленгликол, Хипромелоза Е464, Пречистена вода.

Показания: За локално лечение на розацея (свързани с розацея
възпалителни папулопустули).
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Дозировка и начин на приложение: Възрастни и пациенти в
старческа възраст: Нанесете тънък слой от гела върху засегна-
тите части на лицето два пъти дневно в продължение на чети-
ри седмици. Лечението може да продължи още четири седмици,
ако е необходимо. Употреба при деца и юноши: Не се препоръчва,
понеже не са провеждани клинични изпитвания.

Противопоказания: Metrosa 0,75  % гел е противопоказан при ли-
ца с анамнеза завръхчувствителност към метронидазол или
други съставки на лекарствената форма.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Да
се избягва контакт с очите и лигавиците. В случай на контакт с
очите, измийте ги внимателно с топла вода. Metrosa 0,75  % гел
съдържа пропилен гликол, който може да предизвика дразнене на
кожата. В случай на подобно раздразване, пациентът трябва да
бъде посъветван да използва Метроза 0,75  % гел по-рядко или
временно да спре употребата му и да потърси медицинска по-
мощ ако е необходимо. По време на лечението с метронидазол
трябва да се избягва излагане на ултравиолетови лъчи
(слънчеви бани, солариум, слънчеви лампи). Не трябва да се над-
вишава препоръчваната продължителност на лечението. Ако е
необходимо, терапията може да се повтори, но трябва да се
спази интервал от 6 седмици между курсовете на лечение. Тряб-
ва да се избягва ненужна и продължителна употреба на това ле-
карство. Няма достатъчно клинични данни за ефикасността и
безопасността на Metrosa 0,75  % гел при деца - по тази причина
Metrosa 0,75  % гел не трябва да се прилага на деца. Метронида-
зол представлява нитро имидазол и трябва да се използва с по-
вишено внимание при пациенти с доказателства или анамнеза за
кръвни заболявания. Съществуват данни, подсказващи, че мет-
ронидазол е карциногенен при някои животински видове. Към нас-
тоящия момент няма данни за карциногенен ефект при хора.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Взаимодействие със системни лекарства е
малко вероятно, защото абсорбцията на метронидазол след
дермално приложение на Metrosa 0,75  % гел е ниска. Въпреки то-
ва, трябва да се спомене, че има съобщения за дисулфирам-по-
добни реакции при малък брой пациенти, приемащи едновременно
метронидазол и алкохол. Съобщава се, че пероралният метрони-
дазол потенцира ефекта на варфарин и други кумаринови антико-
агулант, което води до удължаване на протромбиновото време.
Ефектът на локално приложения метронидазол върху протром-
биновото време не е известен.

Фертилитет, бременност и кърмене: До настоящия момент
няма опит с употреба на Metrosa 0,75  % гел при бременни паци-
ентки. Това лекарство трябва да се използва по време на бре-
менност само ако има абсолютна нужда. Въпреки че кръвните
нива са значително по-ниски при кожно приложение на Metrosa
0,75  % гел, трябва да се вземе решение дали да се прекрати кър-
менето или да се преустанови употребата на лекарството, ка-
то се вземе предвид значението на лекарството за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Въз основа на фармакодинамични профил и клиничния опит спо-
собностите, свързани с шофиране и работа с машини не следва
да бъдат засегнати.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. August Wolff
GmbH & Co. KG Arzneimittel Германия

J07BH02 ROTATEQ/РОТАТЕК
Ротавирусна ваксина, жива (Rotavirus vaccine, live)

Състав: Една доза (2 ml) съдържа: ротавирус тип* G1 не по-мал-
ко от 2,2 x 106 IU1, 2 , ротавирус тип* G2 не по-малко от 2,8 x 106
IU1, 2 , ротавирус тип* G3 не по-малко от 2,2 x 106 IU1, 2 , ротави-
рус тип* G4) не по-малко от 2,0 x 106 IU1, 2 , ротавирус тип*
P1A[8] не по-малко от 2,3 x 106 IU1, 2 . Помощни вещества: 1080
mg захароза. Натриев цитрат, Натриев дихидрогенфосфат мо-
нохидрат, Натриев хидроксид, Полисорбат 80, Културелна среда
(съдържаща неорганични соли, аминокиселини и витамини), Пре-
чистена вода
* човешко-говежди реасортантни ротавируси (живи), продуцирани вър-
ху Vero клетки.
1
 Инфекциозни единици

2
 Като долна граница на доверителния интервал (p = 0,95)

Показания: RotaTeq e предназначен за активно имунизиране на
кърмачета след 6-седмична до 32-седмична възраст за профилак-
тика на гастроентерити, причинени от ротавирусна инфекция.
RotaTeq трябва да се прилага в съответствие с официалните
препоръки.

Дозировка и начин на приложение: RotaTeq е за перорално прило-
жение. RotaTeq НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИНЖЕКТИРА ПРИ НИКАКВИ ОБС-
ТОЯТЕЛСТВА. RotaTeq може да се прилага независимо от приема
на храна, течност или кърма.
От раждането до 6-седмична възраст: RotaTeq не е показан за
тази подгрупа от педиатричната популация. Безопасността и
ефективността на RotaTeq не са установени при лица от ражда-
нето им до 6-седмична възраст.
От 6-седмична до 32-седмична възраст: Имунизационният курс
се състои от три дози. Първата доза може да се приложи след
6-седмична възраст и не по-късно от 12-седмична възраст.
RotaTeq може да се прилага при кърмачета, родени преждевре-
менно след най-малко 25-та гестационна седмица. Тези кърмаче-
та трябва да получат първата доза RotaTeq поне на шестата
седмица след раждането.  Между дозите трябва да има интер-
вал не по-малък от 4 седмици.  За предпочитане е имунизацион-
ният курс от три дози да бъде завършен преди 20-22-седмична
възраст. Ако се налага, третата (последна) доза може да се при-
ложи до 32-седмична възраст. Тъй като няма данни за взаимоза-
меняемостта на RotaTeq с други ротавирусни ваксини, препо-
ръчва се кърмачетата, които получават RotaTeq като първа до-
за за имунизиране срещу ротавируси, да получат всички следва-
щи дози от същата ваксина. Ако се установи или има подозре-
ние, че не е погълната цялата доза (напр. кърмачето изплюе или
повърне ваксината), при същото посещение за ваксиниране може
да се даде еднократно заместваща доза, като следва да се има
пред вид, че подобен подход не е бил проучен в клинични изпитва-
ния. Ако проблемът се повтори, не трябва да се дават допълни-
телни заместващи дози. След приключване на имунизационния
курс от 3 дози не се препоръчват повече дози.
От 33-седмична до 18-годишна възраст: RotaTeq не е показан за
тази подгрупа от педиатричната популация.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или
някое от помощните вещества; Свръхчувствителност след
предходно приложение на ротавирусна ваксина; Предходна анам-
неза за инвагинация; Лица с вродена малформация на стомашно-
чревния тракт, която може да бъде предпоставка за развитие
на инвагинация; Кърмачета с доказан или суспектен имунодефи-
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цит. Прилагането на RotaTeq трябва да се отложи при кърмаче-
та с тежко фебрилно заболяване. Наличието на лека инфекция не
е противопоказание за имунизация. Прилагането на RotaTeq
трябва да се отложи при лица с остра диария или повръщане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Както при всички ваксини, трябва да е осигурено подходящо ме-
дицинско лечение в случай на анафилактично събитие, последва-
що прилагането на ваксината. Като предпазна мярка медицинс-
ките специалисти трябва да проследяват за симптоми, показа-
телни за инвагинация (силна коремна болка, упорито повръщане,
кръв в изпражненията, подуване на корема и/или повишена тем-
пература), тъй като данни от обсервационни проучвания сочат
повишен риск от инвагинация, обикновено в рамките на 7 дни
след ваксиниране. Родителите/настойниците трябва да бъдат
посъветвани да съобщават незабавно за тези симптоми на
техния лекуващ лекар. RotaTeq съдържа захароза. На пациенти с
рядко срещани наследствени заболявания като фруктозна непо-
носимост, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изо-
малтазна недостатъчност, ваксината не трябва да се прилага.
Трябва да се има предвид потенциалният риск от апнея и необхо-
димостта от следене на дишането за 48 -72 часа, когато първо-
началната имунизация се прилага при недоносени (родени   28
гестационна седмица) и предимно при тези с предишна анамнеза
за недоразвитие на дихателната система. Тъй като ползата от
ваксинирането при тази група кърмачета е голяма, то ваксини-
рането не трябва да се спира или забавя. RotaTeq НЕ ТРЯБВА ДА
СЕ ИНЖЕКТИРА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. Няма клинични
данни за прилагането на RotaTeq с цел профилактика след кон-
такт. Пълната информация търсете в КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Едновременното прилагане на RotaTeq с
ваксини, съдържащи един или повече от следните антигени приб-
лизително на 2, 4 и 6 месец след раждането, показват, че имун-
ните отговори и профили на безопасност на прилаганите вакси-
ни остават непроменени. Ваксина срещу дифтерия, тетанус и
коклюш (безклетъчна) (DTaP); Ваксина срещу Haemophilus
influenzae тип b (Hib); Ваксина срещу полиомиелит, инактивирана
(IPV); Ваксина срещу хепатит B (HBV); Пневмококова конюгатна
ваксина (PCV). Едновременното прилагане на RotaTeq с DTaP-IPV-
HBV-Hib ваксина (Infanrix hexa) приблизително на 2, 3 и 4 месец
след раждането показва, че имунните отговори и профили на бе-
зопасност на едновременно прилаганите ваксини са непроменени
в сравнение със самостоятелното приложение. Едновременното
прилагане на RotaTeq с конюгатна ваксина срещу менингококи

група С (MenCC, проучваната ваксина е конюгирана с тетаничен
токсоид) на 3 и 5 месец след раждането (и в повечето случаи по
същото време както DTap-IPV-Hib ваксина), последвана от тре-
та доза RotaTeq приблизително на 6-месечна възраст, показват,
че имунните отговори към RotaTeq и MenCC са непроменени.
Профилът на безопасност при едновременно прилагане е прием-
лив. Едновременното прилагане на RotaTeq и перорална ваксина
срещу полиомиелит (OPV) не повлиява имунния отговор към по-
лиовирусните антигени. Въпреки че едновременното приложение
на OPV може слабо да намали имунния отговор към ротавирусна-
та ваксина, понастоящем няма доказателства, че клиничната
защита срещу тежки ротавирусни гастроентерити може да бъ-
де повлияна. Имунният отговор към RotaTeq не се повлиява, ко-
гато OPV се прилага две седмици след RotaTeq. Следователно
RotaTeq може да бъде прилаган при кърмачета едновременно с
моновалентни или комбинирани ваксини, съдържащи един или по-
вече от следните антигени: DTaP, Hib, IPV или OPV, HBV, PCV и
MenCC.

Фертилитет, бременност и кърмене: RotaTeq е предназначен за
приложение само при кърмачета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Неприложимо.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2
°C до 8 °C). Дозиращата туба да се държи в картонената опа-
ковка, за да се предпази от светлина.

Опаковка: 2 ml разтвор в предварително напълнена изстискваща
се туба (LDPE), с отчупваща се при завъртане капачка (HDPE) в
защитен сак, опаковка с 1 или 10 предварително напълнени, изс-
тискващи се туби. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Sanofi Pasteur MSD,
SNC, Франция

Подробна информация за този лекарствен продукт е предста-

вена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата

http://www.ema.europa.eu.

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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