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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

D10AF51 ACNATAC/ АКНАТАК

Състав: Всеки грам гел съдържа 10 mg (1%) клиндамицин (като клинда-
мицинов фосфат) (Clindamycin, as Clindamycine phosphate) и 0,25 mg
(0,025%) третиноин (Tretinoin). Помощни вещества: Пречистена вода,
Глицерол, Карбомери, Метил парахидроксибензоат Е218 - 1,5 mg/g, Про-
пил парахидроксибензоат Е216 - 0,3 mg/g, Полисорбат 80, Динатриев
едетат, Лимонена киселина, безводна; Бутилхидрокситолуен Е321- 0,2
mg/g, Трометамол.

Показания: Акнатак е показан за локално лечение на acne vulgaris при на-
личие на комедони, папули и пустули, при пациенти на или над 12 години.
Трябва да се вземе предвид официалното ръководство за правилна
употреба на антибактериални средства и лечение на акне.

Дозировка и начин на приложение: Акнатак е показан единствено за
външна (дерматологична) употреба. При нанасяне на Акнатак трябва
да се избягват очите, клепачите, устните и ноздрите. След нанасяне-
то, пациентът трябва да измие ръцете си.
Възрастни и юноши (> 12 години): Веднъж дневно, преди лягане, цялото
лице трябва да бъде измито с мек сапун и подсушено. Количество от
лекарството с размер на грахово зърно, трябва да се изстиска върху
върха на един пръст, да се нанесе с потупване върху брадичката, бузи-
те, носа и челото, след това да се втрие внимателно върху цялото ли-
це. Лечението с Акнатак не трябва да превишава 12 седмици непрекъс-
ната употреба без внимателна оценка. Трябва да се има предвид, че е
възможно да не се наблюдава терапевтично подобрение няколко седми-
ци след начало на лечението.
Лица под 12 години и над 65 г.: Безопасността и ефикасността на Акна-
так при тези групи пациенти не са установени.
Бъбречно и чернодробно увреждане: С оглед на ниската системна експо-
зиция на клиндамицин и третиноин, след локално приложение на Акна-
так, не се очаква умереното бъбречно или чернодробно увреждане да
доведе до системна експозиция с клинично значение. Безопасността и
ефикасността на Акнатак при тези групи пациенти не са установени.

Противопоказания: Акнатак е противопоказан: При пациенти с анамне-
за на свръхчувствителност към активните вещества клиндамицин
и/или третиноин, към някое от помощните вещества или към линко-
мицин; При пациенти с регионален ентерит, улцерозен колит или анам-
неза за колит, свързан с антибиотици; При пациенти с лична или семей-
на анамнеза за рак на кожата; При пациенти с анамнеза за остри екзе-
ми, розацея и пери орален дерматит; При пациенти с пустуларни и дъл-
боки кистозни нодуларни разновидности на акне (acne conglobata и acne
fulminans).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Акнатак
не е предназначен за перорално, офталмологично, интраназално или ин-
травагинално приложение. Акнатак не се препоръчва за лечение на лека
форма на acne vulgaris. Акнатак не трябва да се използва при бремен-
ност, особено през първите три месеца на бременността и при жени с
детероден потенциал, които не приемате контрацептиви. Трябва да се
избягва контакт с устата, очите и лигавиците и с наранена или екзе-
матозна кожа. За пълната информация прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Трябва да бъдете внимателни при едновременно използ-
ване на локално лечение, както и на медицински сапуни и почистващи

средства със силен изсушаващ ефект и на продукти с висока концент-
рация на етилов спирт и астрингент. Трябва да се избягва едновремен-
ното лечение с кортикостероиди. In vitro, е демонстриран антагонизъм
между еритромицин и клиндамицин, показано е синергично взаимодейс-
твие с метронидазол, наблюдавани са антагонизъм и синергично взаи-
модействие с аминогликозиди и е описано агонистично действие с нев-
ромускулни блокиращи агенти. Третиноин предизвиква увеличена про-
лускливост за други лекарствени средства с локално приложение.

Фертилитет, бременност и кърмене: Акнатак трябва да се предпис-
ва на жени с детероден потенциал, само ако се използва ефективна
контрацепция по време на лечението и в продължение на един месец
след спиране на лечението. Акнатак не трябва да се използва по време
на бременност, особено през първите три месеца на бременност-
та.Акнатак не трябва да се използва от кърмещи жени. Няма налични
данни за фертилитета при употреба на Акнатак.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
извършвани проучвания. Малко вероятно е, лечението с Акнатак да има
ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: алуминиева туба, 10 mg/g + 0,25 mg/g gel в опаковки от 30 g
и 60 g. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: MEDA Pharma GmbH & Co.

АПИМЕД ИМУН/APIMED IMUN
Хранителна добавка

Състав: растително масло, витамин С (L-ascorbic acid) 17%, желатин,
сух екстракт от прополис в малтодекстрин (50 mg/g флавоноиди) 10%,
сгъстител: моноглицериди на мастни киселини; вода. Максимална днев-
на доза (1 капсула) съдържа: Витамин С (L-ascorbic acid) 60 mg (75%
RDA*), сух екстракт от прополис в малтодекстрин (50 mg/g флавонои-
ди) 36 mg (*RDA = Препоръчителна дневна доза).

Препоръчва се за: засилване на имунната система; настинка, при грип
или вирусни инфекции; профилактика преди зимния период; по-бързо въз-
становяване след прекарано заболяване

Описание: Прополис се произвежда от малки частици ароматна смола,
която пчелите (Apis Mellifera var.) събират от листните пъпки на рас-
тенията, смесват я със секрета от челюстните си жлези и частици
восък. Съставен е от 55% смола, 30% восък, 10% ароматни и етерични
масла, както и 5% цветен прашец. Съдържа също витамини В1, В2, В6,
С, Е, пантотенова и никотинова киселини, както и минерали: натрий,
калий, магнезий, калций, цинк, желязо, манган, никел, мед, стронций, ко-
балт, молибден, ванадий и др. Биологично активните компоненти на
прополиса могат да се класифицират в няколко групи, от които трябва
да наблегнем на флавоноиди и фенолни киселини, на които се дължи в
най-голяма степен ефективността на прополиса.
Витамин С (аскорбинова киселина) е бял, кристален прах и принадлежи
към групата на водно разтворимите витамини - незаменим за човеш-
кия организъм, като въздуха и водата. Витамин С отдавна е познат
като едно от най-ефективните средства за подсилване на имунитета,
най-вече заради антиоксидантните си свойства. Допринася за увелича-
ване производството на бели кръвни клетки и антитела.
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Начин на употреба: 1 капсула дневно, с много течности след хранене!

Забележка: Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Пре-
поръчваната дневна доза не трябва да се превишава. Хранителните до-
бавки не могат да заместят балансираната диета. Здравословният
начин на живот, балансираното и разнообразно хранене са от изключи-
телна важност.

Предупреждение: Да не се употребява от лица, алергични към прополис.

Опаковка: 335 mg x 50 капсули в опаковка.

Производител: APIPHARMAd.o.o.

J01FA10 AZITROFORT / АЗИТРОФОРТ

Състав: в 1 капсула се съдържа азитромицин дихидрат (azithromycin
dihydrate), екв. на 500 mg азитромицин (azithromycin). Помощни вещест-
ва: Лактоза монохидрат/Царевично нишесте (85:15), Натриев лаурил-
сулфат, Магнезиев стеарат, Титанов диоксид Е171, Желатин, Азору-
бин кармоизин Е122.

Показания: АзитроФорт е показан за лечение на инфекции при възраст-
ни и деца с тегло над 45 kg, когато е известно или се подозира, че са
предизвикани от един или повече, чувствителни към действието на
азитромицин микроорганизми: Горни дихателни пътища - фарин-
гит/тонзилит, синуит и среден отит; Долни дихателни пътища - бак-
териален бронхит и пневмония, придобита в обществото; Кожа и под-
кожни тъкани - acne vulgaris, средно изразена форма, еритема хроника
мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вто-
рична пиодермия; Полово предавани болести - неусложнени уретрити и
цервицити, предизвикани от Chtamydia trachomatis. Приложението на
продукта следва да бъде съобразено с националните и локални ръковод-
ства и насоки за провеждане на антибактериална терапия.

Дозировка н начин на приложение: Капсулите АзитроФорт се приемат
цели, като еднократна дневна доза. Както редица други антибиотици
продуктът трябва да се приема най-малко един час преди или два часа
след прием на храна.
Възрастни, включително лица в напреднала възраст и деца с телесно
тегло над 45 kg: Инфекции на горните и долни дихателни пътища: Об-
ща курсова доза 1500 mg, която трябва да бъде приета в продължение
на 3 дни (500 mg еднократно дневно); Средно изразена форма на acne
vulgaris: Обща курсова доза 6 g, при следния препоръчителен дозов ре-
жим: 500 mg еднократно дневно в продължение на 3 последователни
дни, в следващите 9 седмици веднъж седмично 500 mg. Дозата за вто-
рата седмица трябва да бъде приета 7 дни след приема на първата до-
за, а дозата за трета-осма седмица се приема през 7 дневни интерва-
ли; Неусложнени полово предавани болести, причинени от Chtamidia
trachomatis: Терапевтичната доза е 1000 mg, приета еднократно; Ери-
тема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест): Обща курсо-
ва доза азитромицин 3 g при следния дозов режим - 1 g еднократно през
първия ден, втори - пети ден 500 mg като еднократен дневен прием.
Деца с тегло под 45 kg: АзитроФорт капсули 500 mg не са подходящи за
деца с тегло под 45 kg, поради невъзможност за точно дозиране.
Не е необходима корекция на дозата при пациенти с леки до умерени
бъбречни нарушения (креатининов клирънс > 40 ml/min). При пациенти
с тежки бъбречни нарушения (креатининов клирънс < 40 ml/min) е необ-
ходимо повишено внимание. Поради това, че азитромицин се метабо-
лизира в черния дроб и се екскретира с жлъчката, продуктът не трябва
да се прилага при пациенти с тежки чернодробни заболявания.

Противопоказания: известна свръхчувствителност към азитромицин
или към някое от помощните вещества; известна свръхчувствител-
ност към еритромицин, макролидни или кетолидни антибиотици; пора-
ди съществуваща теоретична възможност от развитие на ергота-
зъм, продуктът не трябва да се прилага едновременно с лекарства, съ-
държащи ерготаминови производни.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Същест-
вува риск от Алергични реакции, Сърдечни усложнения, Суперинфекции,

Стрептококови инфекции, Бъбречни нарушения, Чернодробни наруше-
ния. Има опасност при лечение с ерготаминови производни, Миастения
гравис. Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Приемът на Антиациди, Циметидин, Нелфинавир, Терфе-
надин, Флуконазол оказват влияние върху действието на Азитромицин.
Азитромицин от своя страна повлиява действието на Карбамазепин,
Цизаприд, Циклоспорин, Дигоксин, Ерготаминови деривати. Прочетете
пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Азитромицин не трябва да се
прилага по време на бременност с изключение на случаите на ясна необ-
ходимост. Решението за продължаване/прекъсване на кърменето или за
продължаване/прекъсване на лечението с азитромицин трябва да бъде
направено след преценка на ползата от кърменето за детето и полза-
та от лечението с азитромицин за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
данни за някакви ефекти.

Опаковка: Твърди желатинови капсули по 3 или 6 броя в блистер от
PVC/AL фолио. 1 (един) блистер с листовка/ информация за потребите-
ля в картонена кутия,

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

G04BD12 BETMIGA / БЕТМИГА

Състав: Всяка таблетка съдържа 25 mg мирабегрон (mirabegron). По-
мощни вещества: Ядро на таблетката: Макроголи, Хидроксипропилце-
лулоза, Бутилхидрокситолуен, Магнезиев стеарат, Филмово покритие:
Хипромелоза, Макрогол, Жълт железен оксид E172, Червен железен ок-
сид E172.

Показания: Симптоматично лечение на неотложност, повишена чес-
тота на уриниране и/или инконтиненция при неотложност, които може
да настъпят при възрастни пациенти със синдром на свръхактивен пи-
кочен мехур (СПМ).

Дозировка и начин на приложение: Възрастни (включително пациенти
в старческа възраст): Препоръчителната доза е 50 mg веднъж дневно,
със или без храна. Бъбречна и чернодробна недостатъчност: Betmiga не
е проучван при пациенти с терминално бъбречно заболяване (GFR < 15
ml/min/1,73 m2 или при пациенти, нуждаещи се от хемодиализа) или
тежка чернодробна недостатъчност (Child-Pugh клас C) и затова той
не се препоръчва за употреба при тези пациенти. При лица с бъбречна
или чернодробна недостатъчност се налага корекция на дозата. Проче-
тете пълната КХП!
Безопасността и ефикасността на мирабегрон при деца под 18-годиш-
на възраст не са установени. Таблетката трябва да се приема веднъж
дневно, с течност, да се поглъща цяла и да не се дъвче, разделя или
натрошава.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Необхо-
димо е внимание и корекция на дозата при пациенти с бъбречна и/или
чернодробна недостатъчност, хипертония, Пациенти с вроден или при-
добит удължен QT, Пациенти с обструкция на изхода на пикочния мехур
и пациени приемащи антимускаринови лекарствени продукти за СПМ  в
зависимост от степеннта на увреждане. Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Клинично значими лекарствени взаимодействия между
мирабегрон и лекарствени продукти, които инхибират, индуцират или
са субстрат на един от CYP изоензимите или транспортерите не са
очакват, освен инхибиращ ефект на мирабегрон върху метаболизма на
CYP2D6 субстратите. Прочетете пълната КХП!
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Фертилитет, бременност и кърмене: Betmiga не се препоръчва по
време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не из-
ползват контрацепция. Betmiga не трябва да се прилага по време на
кърмене. Ефектът на мирабегрон върху фертилитета при хора не е ус-
тановен.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Betmiga
не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и
работа с машини.

Опаковка: Alu-Alu блистери в картонени кутии, съдържащи 10, 20, 30,
50, 60, 90, 100 или 200 таблетки.
HDPE бутилки със защитени от деца полипропиленови (PP) капачки и
сушител от силикагел, съдържащи 90 таблетки. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma Europe
B.V., Нидерландия

Подробна информация - http://www.ema.europa.eu.

С02КХ01 BOSENTAN SANDOZ / БОЗЕНТАН САНДОЗ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 125 mg бозентан (съот-
ветстващ на 129,082 mg бозентанов монохидрат). Помощни вещест-
ва: Ядро: Царевично нишесте, Прежелатинизирано царевично нишесте,
Натриев нишестен гликолат тип А, Повидон К30, Полоксамер 188, Си-
ликонов диоксид колоиден, Глицеролов дибехенат, Магнезиев стеарат;
Филмово покритие: Хипромелоза, Титанов диоксид E171, Етилцелулоза,
Триацетин Е1518, Талк, Жълт железен оксид E172, Червен железен оксид
E172, Черен железен оксид E172.

Показания: Лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ) за по-
добряване на физическия капацитет и симптоматиката при пациенти
с функционален клас III по СЗО. С доказана ефикасност при: Първична
(идиопатична и наследствена) БАХ; Вторична БАХ при склеродермия,
без значимо интерстициално белодробно заболяване; БАХ, свързана с
вродени системно-белодробни шънтове и физиология на Айзенменгер.
Доказано е и известно подобрение при пациенти с БАХ функционален
клас II по СЗО

Дозировка и начин на приложение: Таблетките се приемат през уста-
та сутрин и вечер, със или без храна. Филмираните таблетки трябва
да се погълнат с вода. Лечението трябва да бъде назначавано и просле-
дявано само от лекар с опит в лечението на белодробната артериална
хипертония. Прочетете КХП!
Прекъсване на лечението: Трябва да се има предвид постепенно намаля-
ване на дозата (намаляване дозата наполовина за 3 до 7 дни). Препоръч-
ва се интензивно проследяване през периода на спиране на лечението.
Ако е взето решение да се прекрати лечението с Бозентан Сандоз, то-
ва трябва да стане постепенно, докато се въвежда алтернативната
терапия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Умерено до тежко чернодроб-
но увреждане, т.е. клас В или С по Child-Pugh; Основни стойности на
чернодробните аминотрансферази, т.е., аспартат аминотрансфеза
(АСАТ) и/или аланин аминотрансфераза (АЛАТ), 3 пъти по-високи от
горната граница на нормата; Едновременна употреба на Циклоспорин;
Бременност; Жени с детероден потенциал, които не използват надеж-
дни методи за контрацепция.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ефикас-
ността на Бозентан Сандоз при пациенти с тежка белодробна артери-
ална хипертония не е доказана. Ако клиничното състояние се влошава,
трябва да се обсъди преминаване към терапия, препоръчвана за тежка-
та фаза на заболяването. Не е установен балансът полза/риск на бо-
зентан при пациенти с белодробна артериална хипертония I функциона-
лен клас, според класификацията на СЗО.
Лечение с Бозентан Сандоз трябва да бъде започнато, само ако сис-

темното систолично кръвно налягане е по-високо от 85 mmHg. Не е
доказано, че бозентан има благоприятен ефект върху зарастването на
съществуващи дигитални язви. Нивата на чернодробните аминотран-
сферази трябва да бъдат изследвани преди започване на лечението и
след това на интервали от един месец по време на лечението с Бозен-
тан Сандоз. Освен това, нивата на чернодробните аминотрансферази
трябва да бъдат изследвани 2 седмици след всяко повишаване на доза-
та. Лечението с бозентан е било свързано с дозо-зависимо понижение
на концентрацията на хемоглобина. Лечението с Бозентан Сандоз не
трябва да се започва при жени с детероден потенциал, освен ако те из-
ползват надеждна контрацепция и резултатът от теста за бремен-
ност преди лечението е отрицателен.
Бозентан Сандоз не трябва да се използва едновременно с глибенкла-
мид, поради увеличения риск от повишаване на чернодробните аминот-
рансферази. Едновременната употреба на Бозентан Сандоз с Флукона-
зол не се препоръчва. Едновременното прилагане на Бозентан Сандоз с
рифампицин не се препоръчва. Едновременното прилагане на Бозентан
Сандоз с инхибитор на CYP3A4 и с инхибитор на CYP2C9 трябва да се
избягва. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти в други форма на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност н кърмене: Бозентан Сандоз е противопо-
казан при бременност.
Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва кърмене по време
на лечение с Бозентан Сандоз.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Бозен-
тан Сандоз може да причини замаяност, която би могла да повлияе
способността за шофиране или работа с машини.

Опаковка: Блистер от непрозрачно PVC/PVdC/алуминиево фолио, съдър-
жащ 14 филмирани таблетки. Опаковката съдържа 14, 56 или 112 фил-
мирани таблетки.

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

КАРТИФЛЕКС/CARTIFLEX
Хранителна добавка

Съставки: Глюкозамин сулфат 540 мг, Хондроитин сулфат 400 мг,
стабилизатори: калциев карбонат, мицрокристална целулоза, царевич-
но нишесте, поливинил пиролидон, МСМ (метил сулфонил метан) 100
мг, Колаген (късоверижен) 100 мг, Босвелия (Boswellia Serrata) 100 мг,
сух екстракт съдържащ 65% босвелиеви киселини; аскорбинова кисели-
на (Витамин C) 60 мг, свободни нуклеотиди 44% - 40 мг, филмиращи
съставки: хидрокси-пропил-метил целулоза, полидекстроза, талк, мал-
тодекстрини, триглицериди със средно дълга верига, оцветители: ти-
таниев диоксид, индиготин, железен оксид, малтодекстрини, проти-
вослеяващи съставки: стеаринова киселина, силициев диоксид, холекал-
циферол върху гума арабика, захароза, нишесте, триглицериди със сред-
но къса верига, витамин E, калциев фосфат, Витамин D3 – 10 мкг, нат-
риев селенит – 83 мкг.

Показания: КАРТИФЛЕКС е хранителна добавка служеща за поддържане-
то на физиологическата цялост на ставите.

Препоръчана дневна доза: Една таблетка на ден, приета с чаша вода.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза! Хра-
нителната добавка да не се използва като заместител на разнообраз-
ното хранене! Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца! Да
се съхранява на сухо място при температура под 25 градуса целзий!

Опаковка: 30 таблетки

Производител: Гуериеро ООД, Италия
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R06AX27 DESYBEL / ДЕСИБЕЛ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg деслоратадин
(desloratadine). Помощни вещества: Ядро на таблетката: Калциев хид-
рогенфосфат дихидрат (Calcium hydrogen phosphate dihydrate); Целулоза,
Микрокристална (Cellulose, microcrystalline); Царевично нишесте (Maize
starch); Талк (Talc). Филмово покритие: Поли(винилов алкохол) (Poly(vinyl
alcohol); Макроголи (Macrogols); Титанов диоксид Е171 (Titanium dioxide);
Талк (Talc); Син алуминиев лак Е132 (FD&C Blue # 2 Aluminium Lake);
Жълт Железен оксид Е172 (Yellow iron oxide).

Показания: Desybel е показан за облекчаване на симптомите на алерги-
чен ринит и уртикария.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца над 12 години: Ед-
на таблетка веднъж дневно, приета с или без храна, за облекчаване на
симптомите на алергичен ринит (вкл. интермитентен и персистиращ
алергичен ринит) и уртикария. Има ограничен опит от клинични проуч-
вания по отношение на ефикасността от приложението на деслората-
дин при юноши от 12 до 17 години. Безопасността и ефикасността на
Desybel таблетки при деца под 12-годишна възраст не са установени.
Начин на приложение: Интермитентният алергичен ринит (наличие на
симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продъл-
жение на по-малко от 4 седмици) трябва да бъде лекуван в съответст-
вие с анамнезата на конкретния пациент. След овладяване на симпто-
мите лечението може да се преустанови, а при евентуално рецидиви-
ране на симптомите - да се възобнови. При персистиращ алергичен ри-
нит на пациентите може да се предложи постоянно лечение по време
на периодите на експозиция на алергена.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Липсват
достатъчно данни за ефикасността и безопасността на Desybel таб-
летки при деца под 12-годишна възраст.
При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност Desybel трябва да се
прилага с повишено внимание.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: При клинични проучвания на деслоратадин не са наблюда-
вани клинично значими лекарствени взаимодействия при съвместно
приложение с еритромицин или кетоконазол. При клинично-фармаколо-
гично изпитване на съвместен прием на Desybel и алкохол не са устано-
вени данни, че Desybel потенцира ефектите на алкохола, изявяващи се в
разстройство на поведението.

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липса на данни Desybel
не се препоръчва за прием от бременни жени. Деслоратадин може да
премине в кърмата и поради това употребата на Desybel от кърмачки
не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Desybel
не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и
работа с машини. При някои хора, макар и много рядко се наблюдава
сънливост, която може да се отрази върху способността им за шофи-
ране и работа с машини.

Опаковка: Блистер от прозрачно PVC/PE/PVDC - А1 фолио. По  20 и по 30
броя филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: НОБЕЛ ФАРМА ЕООД

ЕНТЕРОФЛОРА СИМБИО/ENTEROFLORA SYMBIO
Хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат: Смес от лактобактерии
(Bifidobacterium animalis 0,4милиарда/капсула, Lactobacillus delbrueckii
bulgaricus 0,58 милиарда, Lactobacillus acidophilus 2,1 милиарда,
Streptococcus Thermophilus 2,0 милиарда), малтодекстрини, фрукто-оли-
гозахариди - 50 mg, Витамин PP (никотинамид) - 16 mg, Витамин B6

(пиридоксин хлоридрат) - 1,4 mg, Витамин B2 (рибофлавин) - 1,4 mg, Ви-
тамин B1 (тиамин хлоридрат) - 1,1 mg. Противослепващи вещества:
магнезиев стеарат и силициев диоксид. Капсула: от животински жела-
тин. Оцветители: титаниев диоксид, железен оксид, индиготин.

Показания: ЕНТЕРОФЛОРА СИМБИО е хранителна добавка от симбио-
тични живи лактобактерии, пребиотични фибри и витамини и е полезна
за подържането в добро състояние храносмилателната система, осо-
бено след терапия с антибиотици, при повръщане или диария, при хора,
използващи често лаксативи или при раздразнения на дебелото черво.
Витамините от B група спомагат за правилното действие на метабо-
лизма.

Препоръчана дневна доза: за възрастни - една капсула два пъти на ден;
за деца - една капсула на ден, един час преди ядене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза! Хра-
нителната добавка да не се използва като заместител на разнообраз-
ното хранене! Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца! Да
се съхранява на стайна температура далеч от директна слънчева
светлина и източници на топлина!

Опаковка: 20 капсули

Производител: Coswell, Италия

ФЕМИНОРМ® ОСТЕО/ FEMINORM® OSTEO
Хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат: Екстракт от цветове на червена
детелина (Trifolium pratense flower heads extract) - 250 mg; Екстракт от
корени на сребърна свещичка (Cimicifuga racemosa root extract) - 30 mg;
Витамин D (като холекалциферол) - 10 mcg. Други съставки: сгъсти-
тел: малтодекстрин, емулгатор: магнезиев стеарат, растителна кап-
сула (хидроксипропил целулоза, оцветители: червен железен оксид, ти-
таниев диоксид).

Предназначение: Повлиява благоприятно менопаузата и костната тъ-
кан.; Витамин D допринася за поддържане на нормалното състояние на
костите, функцията на мускулите, както и за нормалното усвояване
на калций и фосфор.

Употреба: По 1 растителна капсула дневно.

Опаковка: 30 растителни капсули.

Производител: Борола ЕООД

GOLDLILY – ВЪТРЕМАТОЧEН КОНТРАЦЕПТИВ
Медицинско изделие

Състав: Тялото на GoldLily е произведено от полиетилен и има Т-образ-
на форма. Около него е обвита метална жичка (с изключение на модела
Sensitive), изработена от златно-медна сплав. За производството на
сплавта са използвани метали с висока степен на чистота (общото
количество примеси не надвишава 0.01%). GoldLily e изработена в раз-
мер стандартен (дължина на сърцевината/дължина на рамото = 33
мм/32 мм). Стандартният размер се препоръчва при дължина на сонда-
та повече от 60 мм; Площта на усуканата златно-медна жичка на
GoldLilyе 240 +/-15 кв.мм.

Действие: Механизмът на контрацептивното действие на GoldLilyе
свързан с асептична възпалителна реакция на ендометриума, в следст-
вие от наличието на чуждо тяло в маточната кухина, а също така и с
постоянното отделяне на медни йони, които имат спермицидно дейс-
твие. За това изделие е характерна контрацептивна ефективност,
сравнима с тази при прием на перорални хормонални противозачатъчни
средства (индекс на Пърл: 1,0/1,0), и ниска степен на отхвърля-
не(0,6/1,8). Вътрематочното изделие GoldLily се отнася към тези с
най-висока степен на безопасност. Срок на действие: 7 години. Злат-
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ните йони, които се освобождават от GoldLily, имат фунгицидно и бак-
терицидно действие и предовратяват фрагментацията на спиралата.
Поради това, рискът от поява на възпалителни процеси е сведен до
минимум, а по-малката площ на спиралата в сравнение с тези от мед
спомага за предотвратяването на алергични реакции и намалява броя
на отхвърлянията. В резултат от всичко това, времето на ползване
на спиралата се удължава до 7 години.

Показания за приложение: вътрематочна контрацепция; може да се из-
ползва и като средство за спешна контрацепция, ако вътрематочният
контрацептив е въведен не по-късно от 5 дни след необезопасен полов
акт.

Противопоказания (абсолютни): Установена или предполагаема бре-
менност; предшестваща извънматочна бременност; злокачествен ту-
мор на половите органи; ациклични маточни кръвотечения, или влага-
лищно кръвотечение с неизяснен произход; инфекциозно-възпалителни
заболявания на малкия таз и прилежащите полови органи, диагностици-
рани в последните 12 месеца /особено трябва да се обърне внимание
при бактериална вагиноза, рецидивиращи херпесни инфекции и хепатит
Б/; вродени или придобити аномалии в структурата на матката, алер-
гия към метала мед; септичен аборт през последните 3 месеца.

Противопоказания (относителни): Заболявания на сърдечните клапи;
анемия; нарушения в кръвосъсирването; нарушения в кръвообръщение-
то; лечение с противовъзпалителни средства; Болест на Wilson; про-
мискуитет; приложение на ВМС на нераждали жени.

Поставяне и отстраняване на ВМС: Прочетете КХП! ВМС трябва да
се сменя на всеки 7 години.

Опаковка: 1 х 1 стерилна вътрематочна спирала. Стерилна, стерилизи-
рана с етиленов оксид. За еднократно приложение.

Производител: Gedeon Richter Plc., Унгария.

Дистрибутор: СевексФарма

КРИЛ ОЙЛ / KRILL OIL
хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: 500 mg масло от антарктическото ра-
кообразно Euphausia superba.

Действие: Маслото от Крил е изключително богато на Омега-3 маст-
ни киселини (EPA, DHA) и астаксантин - мощен антиоксидант, благоп-
риятно повлияващи нивата на триглицеридите, холестерола, кръвната
захар и кръвното налягане в човешкия организъм. Има благоприятно
въздействие върху мазнините в сърдечния мускул и черния дроб. Оме-
га-3 киселините, особено DHA повлияват нервната система и мозъчна-
та дейност при умствено натоварване.

Показания: КРИЛ ОЙЛ доставя на организма незаменимите Омега-3
мастни киселини и повлиява благоприятно сърдечно-съдовата систе-
ма, черния дроб, паметта и подвижността на ставите.

Дозировка: Препоръчвана доза : По 1 капсула, 2 пъти дневно по време
на хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място недостъпно за малки деца!

Опаковка: Меки капсули 500 mg по 20 броя в опаковка.

Производител: Рамкофарм ООД

С09АА04 MYDEN / МИДЕН

Състав: Миден 2 mg, 4 mg или 8 mg съдъжа съответно 2 mg, 4 mg или 8
mg терт-бутиламинов периндоприл. Помощни вещества: Лактоза, без-
водна; Силициев диоксид, хидрофобен колоиден; Целулоза, Микрокрис-
тална; Магнезиев стеарат.

Показания: Лечение на хипертония; Лечение на симптоматична сърдеч-
на недостатъчност; Намалява риска от сърдечно-съдови инциденти
при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Препоръ-
чително е Миден да се приема веднъж дневно, сутрин, преди хранене.
Дозата трябва да бъде индивидуализирана според профила на пациента
и повлияването на кръвното налягане.
Хипертония: Миден може да се използва като монотерапия или в ком-
бинация с други класове на антихипертензивна терапия. Препоръчител-
ната начална доза е 4 mg веднъж дневно, сутрин. При пациенти с висо-
ка активност на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (по-специ-
ално, реноваскуларна хипертония, солеви дисбаланс и/или хиповолемия,
сърдечна декомпенсация или тежка хипертония) може да се наблюдава
рязко понижение на кръвното налягане след първата доза. При тези па-
циенти се препоръчва начална доза от 2 mg, като при започване на ле-
чението трябва да са под лекарско наблюдение. Дозата може да се уве-
личи до 8 mg веднъж дневно след 1 месец. След започване на лечението
с периндоприл може да възникне симптоматична хипотония. Това е по-
вероятно при пациенти, които приемат и диуретици. Eто защо се пре-
поръчва при тях лечението да се провежда с повишено внимание, тъй
като може да са с хиповолемия и/или солеви дисбаланс. Ако е възможно,
приемът на диуретика трябва да се преустанови 2-3 дни преди начало-
то на лечението с периндоприл. При пациенти с хипертония, при които
не може да се спре приема на диуретик, лечението с периндоприл тряб-
ва да започне с доза от 2 mg. Трябва да се проследяват бъбречната
функция и серумният калий. Следващите дози на периндоприл трябва да
се титрират в зависимост от отговора на кръвното налягане. При
необходимост, лечението с диуретици може да се възобнови. При паци-
енти в напреднала възраст лечението трябва да започне с доза от 2
mg, която може постепенно да се увеличи до 4 mg след 1 месец, а след
това, ако е необходимо, до 8 mg в зависимост от бъбречната функция.
Симптоматична сърдечна недостатъчност: Препоръчително е перин-
доприл в комбинация с калий-несъхраняващ диуретик и/или дигоксин
и/или бета-блокер да бъде назначаван под строг медицински контрол с
препоръчителна начална доза от 2 mg, приемана сутрин. Ако се понася
добре, тази доза може да се увеличи след 2 седмици до 4 mg веднъж
дневно. Титрирането на дозата трябва да се основава на клиничния
отговор на отделния пациент. При тежка сърдечна недостатъчност и
при други пациенти, които се смятат за високо рискови (пациенти с
нарушена бъбречна функция и тенденция за електролитни нарушения,
пациенти, получаващи едновременно лечение с диуретици и/ш вазодила-
татори), лечението трябва да започне под внимателно наблюдение.
Пациенти с висок риск от симптоматична хипотония, напр. пациенти
със солеви дисбаланс с или без хипонатриемия, пациенти с хиповолемия
или пациенти, които получавали интензивно диуретично лечение, тряб-
ва да коригират тези състояния, ако възможно, преди началото на ле-
чението с периндоприл. Трябва да се следят отблизо кръвното наляга-
не, бъбречната функция и серумният калий както преди, така и по вре-
ме на лечение с периндоприл. Стабилна коронарна болест на сърцето:
Периндоприл трябва да се въведе в доза от 4 mg веднъж дневно в про-
дължение на две седмици, след това да се увеличи до 8 mg веднъж днев-
но, в зависимост от бъбречната функция и при условие че дозата от 4
mg се понася добре. Пациенти в напреднала възраст трябва да получа-
ват 2 mg веднъж дневно в продължение на една седмица, след това 4
mg веднъж дневно през следващата седмица, преди увеличаване на до-
зата до 8 mg веднъж дневно в зависимост от бъбречната функция. До-
зата може да се увеличи само ако предишната по-ниска доза се понася
добре. Дозата при пациенти с бъбречно увреждане трябва да се осно-
вава на креатининовия клирънс, както е следва: При креатининов кли-
рънс (ml/min) Clcr > 60 – дозата да е 4 mg дневно; при 30 < Clcr < 60
дозата да е 2 mg дневно; при 15 < Clcr < 30 - 2 mg през ден. Пациенти
на хемодиализа Сlcr< 15 – доза от 2 mg в деня на диализата. Диализни-
ят клирънс на периндоприлат е 70 ml/min. При пациенти на хемодиализа
дозата трябва да бъде взета след диализата. Миден не се препоръчва
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употреба при деца и юноши. Прочетете пълната КХП!

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Стабилна
коронарна болест на сърцето: Ако през първия месец на лечение с пе-
риндоприл се появи епизод на нестабилна ангина пекторис (без значение
от тежестта), трябва да се извърши внимателна оценка на отноше-
нието полза/риск преди продължаване на лечението.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете пълната КХП!

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ-инхибитори не се препо-
ръчва по време на първия триместьр на бременността. Употребата
на АСЕ-инхибитори е противопоказано по време на втория и третия
триместьр на бременността. Тъй като няма налична информация, пе-
риндоприл не се препоръчва и за предпочитане са алтернативни лечения
с по-добре установен профил на безопасност по време на кърмене, осо-
бено при кърмене на новородено или недоносено бебе.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Перин-
доприл няма пряко влияние, но при някои пациенти, особено в началото
на лечението или в комбинация с друго антихипертензивно лекарство,
могат да се появят индивидуални реакции, свързани с ниско кръвно на-
лягане. В резултат на това, способността за шофиране или работа с
машини може да се наруши.

Опаковка: Миден таблетки са опаковани в PVC/PVdC/Аl фолио блистери,
с по 10 таблетки. Три блистера са поставени допълнително в тройно
ламинирана торбичка заедно със саше силикагел. Картонената кутия
съдържа един плик с 30 таблетки (3 блистера) и листовка.

Притежател на разрешението за употреба: ALKALOID-INT d.o.o.

ПРОВИОТИК®

Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа над 2,5 милиарда активни живи клетки
на лактобацилус булгарикус (lactobacillus bulgaricus) GLB44. 100 % рас-
тителен пробиотичен продукт. Не съдържа консерванти, гмо и алерге-
ни (без глутен, без соя, без ядки).

Предназначение: Провиотик® повишава устойчивостта при храносми-
лателни разстройства, стимулира и поддържа имунната система:
благоприятства чревната флора - средни до остри стомашно чревни
разстройства; благоприятства минералния баланс в организма; бла-
гоприятства имунната система;    благоприятства функцията “лениви
черва”; благоприятства набавянето на храносмилателни ензими. Про-
виотик® е подходящ за вегани и вегетарианци, както и за всички, които
искат да живеят здравословно.

Препоръчвана доза за дневен прием: Капсулата се приема с малко теч-
ност. Деца от 1 до 3 години: 1 капсула дневно (250 mg). Изсипете съ-
държанието в мляко или вода. Възрастни и деца над 3 години: 2 капсули
дневно (500 mg). Всяка капсула съдържа 2.5 милиарда колонообразуващи
единици ( кое) / 5 x 109 кое

Специални указания: Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене! Да се
съхранява на място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: 10 растителни капсули.

Производител: Генезис Лаборатории ООД, България

Дистрибутор: Севекс Фарма ООД

S01FA06 UNITROPIC / УНИТРОПИК

Състав: 1 ml разтвор съдържа 10 mg тропикамид (tropicamide) (1 ml =
35 капки). Помощни вещества: Натриев хлорид, Динатриев едетат ди-
хидрат, бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml - консервант хлороводородна ки-
селина - за корекция на рН вода за инжекции.

Показания: Тропикамид е антихолинергично средство с кратко дейст-
вие използван като мидриатичен и циклоплегичен агент. Показан е за
локално приложение за: Диагностични цели за фундоскопия и циклопле-
гична рефракция; Употреба при пре- и постоперативни състояния, кои-
то изискват краткотрайна мидриаза.

Дозировка и начин на приложение: За вътреочно приложение! Възраст-
ни, юноши и деца: Фундоскопия: В очите се накапват 1-2 капки Унитро-
пик 15 до 20 минути преди изследването. За предизвикване на циклопле-
гия за изследване на рефракцията: Накапват се 1-2 две капки разтвор и
след 5 минути се повтаря поставянето на капките. При пациенти, при
които не се отбелязва ефект до 20 - 30 минути може да се постави до-
пълнителна капка за удължаване на ефекта. Деца: Тропикамид не предиз-
виква адекватна циклоплегия при деца. Може да се наложи използването
на по-силно циклоплегично средство като атропин. При кърмачета не
трябва да се използват концентрации по-високи от 0,5%.
В случай, че се прилагат локално повече от едно офталмологично лекар-
ство, интервалът между прилагането на лекарствата трябва да е
най-малко 5 минути.

Противопоказания: Свръхчувствителност към тропикамид или към
някое от помощните вещества; Закритоъгълна глаукома или анато-
мично тесен ъгъл на камерата.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Само за
локално очно приложение.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Мидриатичният ефект на лекарствения продукт се на-
малява при локално приложение на други очни лекарства, съдържащи
миотици. Продуктът може да намали способността на миотиците да
понижават вътреочното налягане. Ефектът на антимускариновите
средства може да се усили, при едновременен прием на други лекарства
с антимускаринови свойства, като амантидин. някои антихистамини,
антидепресанти, фенотиазини и трициклични антидепресанти. При ед-
новременна употреба на нитрати, дизопирамид, глюкокортикоиди и ха-
лоперидол може да се повиши вътреочното налягане. Прилагането на
повече от едно офталмологично средство трябва да се осъществява
през интервали от най-малко 5 минути.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно информация
дали Унитропик влияние върху фертилитета. Поради липса на данни,
Унитропик трябва да се използва по време на бременност само в слу-
чай, че лекарят прецени, че е наложително. Не е известно дали тропика-
мид/неговите метаболити се екскретират в кърмата, затова трябва
да се реши дали да се преустанови кърменето или да се преустано-
ви/въздържи от лечението с Унитропик, като се вземат предвид пол-
зата от кърмене за детето и ползата от терапията за жената.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Унит-
ропик 1% оказва голямо влияние върху способността за шофиране и ра-
ботата с машини. След прилагане на лекарствения продукт се очакват
нарушения на акомодацията и повишена чувствителност към светли-
на във връзка с разширяването на зеницата. Освен това, след употре-
ба на това лекарство, не може да се изключат нежелани системни ре-
акции, като например ефекти върху сърдечносъдовата система.
Не се препоръчва управление на МПС, работа с машини и извършване на
друга рискова дейност. Пълното възстановяване настъпва до 6 часа
след приложението на Унитропик 1%.

Опаковка: Полиетиленова бутилка с капкомер. 1 х 5 ml, 1 х 10 ml, 3 х 5
ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: UNIMED PHARMA Ltd., Сло-
вакия
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