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Абонаментен талон 2015 г.

Моля, означете желания от вас абонамент

 Абонамент за сп. ИНФОФАРМА – 72.00 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      (име, презиме, фамилия)

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

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

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

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

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

Попълването и изпращането на талона в редакцията на Инфофарма е задължително за получаване на
кредитните точки!

Начини за абониране и извършване на плащането:

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

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

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

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

Дата: ....................... Подпис на абоната: .................................



10.11.2014 г., НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

10

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 ALGOXIB / АЛГОКСИБ

Състав: Всяка капсула съдържа 200 mg целекоксиб. Помощни вещест-
ва: Всяка капсула от 200 mg съдържа 49,75 mg лактоза монохидрат,
Повидон 40, Кроскармелоза натрий, Магнезиев стеарат, Натриев лау-
рилсулфат, Титанов диоксид (Е171), Желатин, Червен железен оксид
(Е172), Жълт железен оксид (Е172), мастило за обозначаване - шеллак,
пропиленгликол, амоняк, кондензиран разтвор (Е527), калиев хидроксид,
черен железен оксид (Е172).

Показания: Симптоматично лечение на остеоартрит, ревматоиден
артрит и анкилозиращ спондилит; Решението за предписване на селек-
тивен СОХ-2 инхибитор трябва да се основава на оценка на цялостния
риск при отделния пациент; Алгоксиб е показан за възрастни пациенти.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Целекоксиб
може да се приема с или без храна. Тъй като сърдечносъдовите рискове
на целекоксиб могат да нарастват с дозата и продължителноста на
експозиция, трябва да се използват възможно най-кратката продължи-
телност на лечение и най-ниската ефективна дневна доза. Нуждите на
пациента от симптоматично облекчение и отговорът към лечението
трябва да бъдат преоценявани периодично, особено при пациенти с ос-
теоартрит. Трябва да бъдат обсъдени други терапевтични възмож-
ности, ако няма увеличение в терапевтичната полза след две седмици.
Остеоартрит: Обичайната препоръчителна дневна доза е 200 mg, взе-
ти веднъж дневно или разделени в два приема. При някои пациенти с не-
достатъчно облекчаване на симптомите, увеличената доза от 200 mg
два пъти дневно може да увеличи ефикасността. Ревматоиден арт-
рит: Началната препоръчителна дневна доза е 200 mg, разделени в два
приема. При нужда дозата може по-късно да бъде увеличена до 200 mg
два пъти дневно. Анкилозиращ спондилит: Препоръчителната дневна
доза е 200 mg, разделена в два приема. При малък брой пациенти с не-
достатъчно облекчаване на симптомите, увеличената доза от 400 mg
един път дневно или разделена в два приема, може да увеличи ефикас-
ността. Максималната препоръчителна дневна доза е 400 mg при
всички показания.
Пациенти в напреднала възраст (> 65 години): Както и при по-млади
пациенти 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 необходимо при пациенти в напреднала въз-
раст с телесно тегло под 50 kg.
Чернодробно увреждане: При пациенти с установено умерено чернод-
робно 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.
Бъбречно увреждане: Опитът с целекоксиб при пациенти с леко или уме-
рено бъбречно увреждане е ограничен, следователно, такива пациенти
трябва да бъдат лекувани с повишено внимание.
Деца: Целекоксиб не е показан за употреба при деца.
Лоши СУР2С9 метаболизатори: Пациенти, за които е известно или се
очаква да бъдат лоши СУР2С9 метаболизатори въз основа на определя-
не на генотипа или анамнеза/предишен опит с други СУР2С9 субстра-
ти, трябва да приемат целекоксиб с повишено внимание, тъй като
рискът от дозозависими нежелани реакции се увеличава. При започване
на лечение да се има предвид приложение на доза, два пъти по-ниска от
най-ниската препоръчителна доза.

Противопоказания: Анамнеза за свръхчувствителност към активно-

то вещество или към някое от помощните вещества; Известна
свръхчувствителност към сулфонамиди; Активна пептична язва или
кървене от гастроинтестиналния (ГИ) тракт; Пациенти, боледували
от астма, остър ринит, носни полипи, ангионевротичен едем, уртика-
рия или други реакции от алергичен тип след прием на ацетилсалицило-
ва киселина или НСПВС, включително СОХ-2 (циклооксигеназа-2) инхиби-
тори; При бременни и жени в детеродна възраст, освен ако не използ-
ват ефективен метод на контрацепция. Установено е, че целекоксиб
предизвиква малформации при двата експериментални животински ви-
да. Потенциалният риск при човека по време на бременност е неизвес-
тен, но не може да бъде изключен; Кърмене; Тежка нарушение на чернод-
робната функция (серумен албумин < 25 g/1 или индекс на Child-Pugh
>10); Пациенти с креатининов клирънс <30 ml/min; Възпалително чрев-
но заболяване; Застойна сърдечна недостатъчност (NYHA II-IV); Уста-
новена исхемична болест на сърцето, периферна артериална болест
и/или мозъчно-съдова болест.

Специални предупреждения в предпазни мерки при употреба: Проче-
тет пълната характеристика!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетет пълната характеристика!

Фертилитет, бременност и кърмене: Целекоксиб е противопоказен
при бременни при жени, които могат да забременеят. При забременява-
не по време на лечение, приемът на целекоксиб трябва да бъде прекра-
тен. 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 да шофират или да работят с
машини.

Опаковка: Algoxib 200 mg capsules, hard в блистери от прозрачно
PVC/PVdC/Al фолио с термоформован слой. По 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 100
капсули в опаковка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати
в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Zentiva

R02А ANZIBEL / АНЗИБЕЛ

Състав: Всяка пресована таблетка за смучене АНЗИБЕЛ Мед и Лимон 5
mg /4 mg /3 mg съдържа 5.00 mg хлорхексидин хидрохлорид (Chlorhexidine
HCI), 4.00 mg Бензокаин (Benzocaine) и 3.00 mg Еноксолон (Enoxolone). По-
мощни вещества: Всяка таблетка АНЗИБЕЛ Мед и Лимон съдържа
1238.00 mg Сорбитол (Sorbitol) и 0.25 mg ацесулфам калий (Acesulfame
Potassium), Магнезиев стеарат, Натурален аромат на мед, Натурален
аромат на лимон.

Показания: Анзибел Мед и Лимон 5 mg/4mg/3 mg е ефективен за локално
и временно симптоматично облекчаване на умерени инфекциозни и въз-
палителни състояния в устната кухина.

Дозировка и начин на приложение: Анзибел Мед и Лимон 5 mg/4 mg/3 mg
се прилага в устната кухина. Възрастни и юноши на и над 12 години:
Препоръчителната дневна доза Анзибел е една таблетка през интервал
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от 2-3 часа. Максималната дневна доза е 8 таблетки; Деца под 12-го-
дини: Препоръчителната дневна доза е една таблетка през интервал
от 4-5 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки.

Противопоказания: Анзибел не трябва да се приемат от хора с изразе-
на свръхчувствителност към активните вещества или към някое от
помощните вещества или други естерни производни с локално анесте-
тично действие. Анзибел не трябва да се приема от пациенти страда-
щи от фенилкетонурия. Анзибел не трябва да се прилага при рани и ра-
зязвявания в устната кухина и гърлото.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Анзибел
Мед и Лимон 5 mg /4 mg /3 mg трябва да се прилага с повишено внима-
ние и само под стриктно лекарско наблюдение в случаи на ерозивни,
десквамативни промени на лигавицата на устата. Трябва да се има
предвид, че продукта съдържа Сорбитол и поради това пациенти с ред-
ки наследствени промени с непоносимост към фруктоза не трябва да
приемат това лекарство. Сорбитол може да причини стомашно разд-
разнение и диария. Приемът на Анзибел Мед и Лимон 5 mg /4 mg /3 mg
от пациенти с недостатъчна абсорбция на калий е рискован, тъй като
съдържа ацесулфам калий като подсладител. След перорална употреба,
увеличените нива на калий могат да причинят стомашно раздразнение
и диария.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Бензокаин намалява ефектите на сулфонамидите и амино-
салицилатите, което се дължи на неговия метаболит-4-аминобензоат.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не са известни противопоказа-
ния за приложението на Анзибел Мед и Лимон 5 mg/ 4 mg/3 mg пресовани
таблетки за смучене по време на бременност и кърмене.

Опаковка: Опаковки от 10, 20 или 30 пресовани таблетки за смучене.
Всеки блистер съдържа 10 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: НОБЕЛ ФАРМА ЕООД

R05CA10 CEFABRONCHIN / ЦЕФАБРОНХИН

Състав: 100 g капки съдържат: Мащерка, течен екстракт от стръко-
ве (1:2-3) – 50 g: Екстрагент: Амоняк, разреден разтвор10%(т/т), Гли-
церол (85%об/об.), Етанол 90% (об/об)и пречистена вода (1:20: 70:109);
Течен екстракт (1:3-4) – 21 g съставен от: Исландски лишей ; Лечебно
сапунче, корен; Голяма бедреница, корен; Евкалипт, лист; Резене, плод
(1:1:1:1:1) и 1 част Звездовиден анасон, плод. Екстрагент: Етанол
30%(об/об); Помощни вещества: Етанол: 30 %v/v, винен ликьор. 1 g съ-
ответства на 18 капки.

Показания: Традиционно се използва за улесняване втечняването на
секрета в дихателните пътища и облекчаване дразненето в гърлото,
причинени от простуда.

Дозировка и начин на приложение: Ако не е предписано друго, обичайна-
та доза е: За възрастни: на всеки 2 часа по 20 капки, до 6 пъти дневно;
За деца над 4 годишна възраст: на всеки 2 часа по 10 капки, до 6 пъти
дневно. Цефабронхин капки перорални, разтвор, може да се приема не-
разреден или разреден с малко течност. Продължителността на лече-
нието се определя от хода на заболяването. Ако симптомите продъл-
жават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоe от активните
вещества или към някое от помощните вещества; Възпаления на сто-
машно-чревния тракт, тежки чернодробни заболявания, алкохолизъм.
Деца под 4 годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Цефаб-
ронхин 50 g/ 21 g/ 100 g перорални капки, разтвор съдържа 26 об.% ета-
нол. Този лекарствен продукт съдържа захароза.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са известни.

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за употребата на ле-
карствения продуктпри бременни и кърмещи жени.

Опаковка: Цефабронхин 50 g/21g/100 g перорални капки, разтворе в
тъмни стъклени бутилки (тип III) по 20 ml, 50 ml и 100 ml с бяла капачка
на винт от HDPE и прозрачен апликатор-капкомер от LDPE.

Притежател на разрешението за употреба: Cefak KG

Вносител: Севекс Фарма, 02/ 865 71 62

М01АВ05 DICLORAPID / ДИКЛОРАПИД

Състав: Една стомашно-устойчива твърда капсула, съдържа диклофе-
нак, като 75 mg диклофенак натрий. Съдържание на капсулата: Талк;
Микрокристална целулоза; Повидон К25; Силициев диоксид, колоиден
безводен; Пропиленгликол; Съполимер на метакрилова киселина - ети-
лакрилат (1:1); Капачка на капсулата: желатин; еритрозин Е 127; Тита-
нов диоксид Е171; железен оксид, жълт E172; натриев лаурилсулфат;
Тяло на капсулата: Еритрозин Е127; Титанов диоксид E171; Железен ок-
сид жълт E172; Желатин; Натриев лаурилсулфат.

Показания: ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива твърда капсула е
показан за лечение при възрастни. Симптоматично лечение на болка и
възпаление, свързани с: артритни състояния: ревматоиден артрит,
остеоартрит, анкилозиращ спондилит; пристъп от подагра; остри
мускулно-скелетни нарушения, като периартрит, тендинит, тендоси-
новит, бурсит; болезнени пост-травматични отоци или възпаления.

Дозировка и начин на приложение: ДиклоРапид 75 mg стомашно-устой-
чива твърда капсула се гълта цяла с много течност (чаша вода) един
до два часа преди хранене, като трябва да се приема на празен стомах.
Лекуващият лекар преценява продължителността на приема. Дозата
диклофенак зависи от тежестта на клиничното състояние. Препоръчи-
телният дозов обхват при възрастни е между 50 mg и 150 mg диклофе-
нак натрий дневно, приемани еднократно дневно или разделени на два
приема. При ревматични заболявания може да е необходимо ДиклоРапид
75 mg стомашно-устойчиви капсули да се приемат за по-продължите-
лен период от време. При продължителна употреба общата дневна доза
трябва да бъде намалена, ако е възможно, до 75 mg диклофенак натрий
според терапевтичния отговор. Нежеланите лекарствени реакции мо-
гат да бъдат сведени до минимум чрез използване на най-ниската
ефективна доза за най-краткия период от време, необходим за контро-
лиране на симптомите. При пациенти в старческа възраст не е необхо-
димо специално коригиране на дозата. При пациенти с леко до умерено
нарушена бъбречна функция не е необходимо намаляване на дозата. При
пациенти с леко до умерено нарушение на чернодробна функция не е не-
обходимо намаляване на дозата.

Противопоказания: доказана свръхчувствителност към диклофенак
или към някое от помощните вещества на лекарствения продукт;
анамнеза за гастроинтестинален кръвоизлив или перфорация, свързани
с предходно лечение с НСПВС; съществуваща или предходна анамнеза за
повтарящи се стомашно-чревни язви или кръвоизливи (2 или повече
различни епизода на доказана язва или кръвоизлив); цереброваскуларен
или друг активен кръвоизлив; тежка сърдечна недостатъчност; извес-
тни предходни реакции на бронхоспазъм, астма, ринит или уртикария
след приемане на ацетилсалицилова киселина или други нестероидни
противоревматични или противовъзпалителни средства (НСПВС); неи-
зяснени нарушения на хемопоезата; тежка чернодробна дисфункция или
бъбречно увреждане; установена застойна сърдечна недостатъчност
(NYHA II-IV), исхемична болест на сърцето, периферно артериално забо-
ляване и/или мозъчно-съдова болест; последен триместьр на бремен-
ността. Деца и юноши на възраст под 18 години не трябва да приемат
ДиклоРапид 75 mg стомашно-устойчива капсула, тъй като съдържани-
ето на активното вещество е твърде високо.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-
те КХП!
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Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: ДиклоРапид 75 mg стомашно-
устойчива капсула не трябва да се използва през първия и втория три-
местър от бременността и е противопоказан по време на третия
триместьр на бременността. Диклофенак не трябва да се приема по
време на кърмене, за да се избегнат нежеланите лекарствени реакции
при кърмачето. Използването на диклофенак може да наруши фертили-
тета при жената, поради което не се препоръчва при жени, които ис-
кат да забременеят. Прекратяване на лечението с ДиклоРапид 75 mg
стомашно-устойчива капсула трябва да се обмисли при жени, които
имат трудности да забременеят или които преминават изследвания
за безплодие.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
енти, които имат зрителни нарушения, световъртеж, сънливост или
други нарушения на централната нервна система, докато приемат
диклофенак, трябва да се въздържат от шофиране или работа с маши-
ни. Това важи особено, когато има и взаимодействие с алкохол.

Опаковка: Защитен от деца блистер, състоящ се от PVC / PVDC и алу-
миниево фолио, ламиниран с пергамент или незащитен от деца блис-
тер, състоящ се от PVC / PVDC и алуминий неламиниран с пергамент.
Опаковка с 10,30 и 50 стомашно-устойчиви капсули. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Pharmaswiss Ceska
republika sro., Чешка Република

S01EE03 GLABRILUX / ГЛАБРИЛУКС

Състав: Един ml от разтвора съдържа 0,3 mg биматопрост
(bimatoprost). 1 ml Глабрилукс капки за очи, разтвор съдържа приблизи-
телно 40 капки. 1 капка Глабрилукс съдържа приблизително 7,5 микрог-
рама биматопрост; Помощни вещества: 1 ml от разтвора съдържа
0,05 mg Бензалкониев хлорид; Натриев хлорид, Динатриев фосфат доде-
кахидрат, Лимонена киселина монохидрат, Хлороводородна киселина или
натриев хидроксид (за коригиране на рН), Вода за инжекции.

Показания: Намаляване на повишеното вътреочно налягане при хронич-
на откритоъгълна глаукома и очна хипертензия при възрастни (като
монотерапия или като допълнителна терапия към бета-блокери).

Дозировка и начин на приложение: Ако се използва повече от един лока-
лен очен лекарствен продукт, всеки трябва да се прилага най-малко 5
минути след другия. Препоръчителната доза е една капка в засегнато-
то око (очи) веднъж дневно, приложена вечер. Да не се превишава пре-
поръчителната доза! Безопасността и ефикасността на биматопрост
все още не се установени при деца на възраст от 0 до 18 години, зато-
ва не се препоръчва за употреба. Биматопрост не е проучван при паци-
енти с бъбречно или умерено до тежко чернодробно увреждане и поради
това трябва да се използват с повишено внимание при тези пациенти.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Преди за-
почване на лечението, пациентите трябва да бъдат информирани за
възможността за растеж на миглите, потъмняване на кожата на кле-
пачите и повишена пигментация на ириса. Някои от тези промени мо-
гат да бъдат трайни и да доведат до разлика във външния вид между
двете очи, когато се лекува само едното око. Повишената пигмента-
ция на ириса е вероятно да остане постоянна. Биматопрост трябва да
се използва с повишено внимание при пациенти с известни рискови
фактори за макулен едем (като например пациенти с афакия, псевдоа-
факични пациенти с разкъсана постериорни капсула на очната леща).
Има редки спонтанни съобщения за реактивиране на предходни рого-
вични инфилтрати или очни инфекции при използване на биматопрост
0,3 mg/ml капки за очи, разтвор. Биматопрост трябва да се използва с
повишено внимание при пациенти с анамнеза за значителни очни вирус-

ни инфекции (например херпес симплекс) или увеит / ирит. Биматоп-
рост не е проучван при пациенти с възпалителни очни заболявания, нео-
васкуларна, възпалителна, закритоъгълна глаукома, вродена глаукома
или тесноъгълна глаукома. Съществува възможност за поява на окос-
мяване в области, където биматопрост разтвор многократно е в кон-
такт с повърхността на кожата. Поради това е важно биматопрост
да се прилага съгласно указанията и да се избягва разливането му вър-
ху бузата или други участъци на кожата. Биматопрост трябва да се
използва с повишено внимание при пациенти, предразположени към нис-
ка сърдечна честота или ниско кръвно налягане. Пациенти, използващи
биматопрост с други простагландинови аналози, трябва да бъдат прос-
ледявани за промени на вътреочното налягане. Биматопрост 0,3 mg/ml
капки за очи, разтвор съдържа консерванта бензалкониев хлорид, който
може да се абсорбира от меки контактни лещи. Бензалкониевият хло-
рид може да причини също така дразнене на очите и обезцветяване на
меките контактни лещи. Контактните лещи трябва да бъдат свалени
преди поставяне на капките и могат да бъдат поставени отново 15
минути след прилагане. За бензалкониевия хлорид, който обикновено се
използва като консервант в офталмологичните продукти, е докладва-
но, че причинява точковидна кератопатия и/или токсична улцеративна
кератопатия. Тъй като биматопрост съдържа бензалкониев хлорид, е
необходимо наблюдение при честа или продължителна употреба при па-
циенти със сухи очи или нарушена корнея. Има съобщения за бактериа-
лен кератит, свързан с използването на дозови контейнери за многок-
ратно прилагане на локални офталмологични продукти. Тези контейне-
ри са били неволно замърсени от пациентите, които в повечето случаи
са имали и съпътстващо очно заболяване. Пациенти с нарушена очна
епителна повърхност са с повишен риск от развитие на бактериален
кератит.
Не трябва да се допуска върха на бутилката да влиза в контакт с око-
то, околните области, пръстите на ръцете или всяка друга повърх-
ност, за да се избегне замърсяване на разтвора.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействия: Не са провеждани проучвания за взаимодействия. Има
вероятност ефекта на понижаване на ВОН от простагландиновите
аналози (като например биматопрост ) да бъде редуциран при пациен-
ти с глаукома или очна хипертензия, когато се използват с други прос-
тагландинови аналози.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни! Бима-
топрост не трябва да се използва по време на бременност, освен ако
не е абсолютно необходимо. Трябва да се вземе решение дали да се пре-
установи кърменето или да се прекрати лечението с биматопрост, ка-
то се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от
лечението за майката. Няма данни за ефектите на биматопрост върху
фертилитета при хора.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Бима-
топрост има пренебрежимо малко влияние върху способността за шофи-
ране и работа с машини. Както при всяко очно лечение, при поява на пре-
ходно замъгляване на зрението след приложение, пациентът трябва да
почака, докато зрението се проясни, преди да шофира и работи с машини.

Опаковка: Бяла бутилка с вместимост 5 ml, изработена от полиетилен с
ниска плътност (LDPE), с бял капкомер от полиетилен с ниска плътност
(LDPE) и бяла капачка на винт. Всяка бутилка има пълен обем 3 ml.

Притежател на разрешението за употреба: PharmaSwiss s.r.o., Чешка
Република

КОЛАСТРА С ПРОБИОТИК ФОРТЕКС
хранителна добавка

Състав (в 1 капсула):  Коластра (Colostrum) min. 35% имуноглобулин G
– 400 mg. Пробиотик Лактобацилус ацидофилус (Lactobacillus acidophilus)
- 1 млрд. Cfu.

Предназначение: Имунна система

Приложение: укрепване на имунитета; възстановяване на нормалната
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чревна среда.

Дозировка: За възрастни и деца над 6 год. – по 1 капсула 2 пъти днев-
но. За деца под 6 год. – 1 капсула дневно. За по-лесен прием от деца, съ-
държанието на капсулата може да се изсипе в напитка или храна. Пре-
поръчва се прием половин час преди хранене.

Опаковка: 30 капсули: 3 блистера х 10 капсули в картонена кутия.

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

J01MA12 LEVOFLOXACIN ADIPHARM / ЛЕВОФЛОКСАЦИН
АДИФАРМ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg левофлоксацин
(levofloxacin), като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate).
Помощни вещества: Ядро: Кросповидон, Хипромелоза, силифицирана
Микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен; Мик-
рокристална целулоза, натриев стеарил фумарат; Филмово покритие:
Талк, Титанов диоксид (Е171), макрогол, поливинилалкохол, сънсет жъл-
то (Е110), тартразин (Е102), соев лецитин

Показания: Левофлоксацин е антибактериално лекарство от групата
на флуорохинолоните, с широк спектър на действие. Предназначен е за
лечение на следните инфекции при възрастни: Остър бактериален сину-
зит; Обострен хроничен бронхит; Придобита извънболнична пневмония;
Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани, но само когато упот-
ребата на обичайно препоръчваните в тези случаи антибактериални
препарати се преценява като неподходяща. При: Усложнени инфекции на
уринарния тракт и пиелонефрит; Хроничен бактериален простатит;
Неусложнен цистит; Инхалационен антракс: профилактика след експо-
зиция и лечение. Левофлоксацин Адифарм може да се използва за завър-
шване на лечението при пациенти, показали подобрение при първоначал-
но прилаган интравенозен левофлоксацин. При предписване на Левофлок-
сацин Адифарм, трябва да се имат предвид официалните препоръки за
подходящо прилагане на антибактериални лекарства.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Филмирани-
те таблетки Левофлоксацин Адифарм се поглъщат цели, без да се разд-
робяват, с достатъчно количество течност. Могат да бъдат приема-
ни по време на хранене или между отделни хранения. Левофлоксацин
Адифарм се приема поне два ч. преди или след приемане на железни соли,
алуминий- или магнезий-съдържащи антиациди, диданозин или сукрал-
фат поради възможността за понижаване на абсорбцията.
Левофлоксацин Адифарм се прилагат веднъж или два пъти дневно, спо-
ред типа и тежестта на инфекцията и чувствителността на причини-
телите към левофлоксацин. Ако лечението с левофлоксацин е започна-
то с парентерално приложение (за пациенти, за които пероралното
приемане е неподходящо), е възможно да се премине на перорален при-
ем, в зависимост от състоянието на пациента. Перорално и паренте-
рално могат да се прилагат еднакви дози, предвид биоеквивалентност-
та на левофлоксацин. Продължителността на терапията се определя,
от хода на заболяването. Както при всяка антибиотична терапия, при-
лагането на левофлоксацин продължава минимум от 48 до 72 ч., след
установяване унищожаването на бактериалната инфекция или пациен-
тът стане афебрилен.
Дозировка при пациенти с нормална бъбречна функция (креатинов кли-
рънс > 50 ml/min)

Показание Дневен режим на дозиране
(в зависимост от те-
жестта на заболяването)

Продължител-
ност на лече-
нието

Остър бактериален сину-
зит

500 mg веднъж дневно 10-14 дни

Бактериално обостряне
на хроничен бронхит

500 mg веднъж дневно 7-10 дни

Придобита извънболнична
пневмония

500 mg веднъж или 2 пъти
дневно

7-14 дни

Усложнени инфекции на пи-
кочните пътища

500 mg веднъж дневно 7-14 дни

Пиелонефрит 500 mg веднъж дневно 7-10 дни

Хроничен бактериален
простатит

500 mg веднъж дневно 28 дни

Усложнени инфекции на ко-
жата и меките тъкани

500 mg веднъж или 2 пъти
дневно

7- 14 дни

Инхалационен антракс 500 mg веднъж дневно 8 седмици

Дозировка при пациенти с нарушена бъбречна функция (креатинов кли-
рънс < 50 ml/min)

Режим на дозиране
250 mg на
24 часа

500 mg на 24 часа 500 mg на 12 часа

Креатинов
клирънс

Първа доза
250 mg

Първа доза 500 mg Първа доза 500 mg

50 - 20 ml/min След това:
125 mg/24 ч.

След това:
250 mg/24 ч.

След това:
250 mg/12 ч.

19-10 ml/min След това:
125 mg/48 ч.

След това:
125 mg/24 ч.

След това:
125 mg/12 ч.

< 10 ml/min
(вкл. хемодиали-
за и НАПД)1

След това:
125 mg/48 ч.

След това:
125 mg/24 ч.

След това:
125 mg/24 ч.

1- Не са необходими допълнителни дози, след хемодиализа или непрекъс-
ната амбулаторна перитонеална диализа (НАПД).
Дозировка при пациенти, с нарушена чернодробна функция: Не е необхо-
дима корекция на дозата при такива пациенти, Левофлоксацин с мета-
болизира незначителна степен от черния дроб, основно се екскретира
от бъбреците.
Дозировка при пациенти в старческа възраст: Не е необходима корек-
ция на дозата, освен ако няма налични данни за нарушена бъбречна фун-
кция.
Педиатрична популация: Приложението на Левофлоксацин Адифарм е
противопоказно при деца и юноши, в периода на растеж (под 18 години).

Противопоказания: свръхчувствителност към левофлоксацин, към
други Хинолонови производни, или към някое от помощните вещества;
епилепсия; анамнеза за увреждане на сухожилията, свързани с употре-
бата на флуорохинолони; деца и юноши в период на растеж (под 18 годи-
ни); бременност и кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При теж-
ки случаи на вътреболнични инфекции, дължащи се на P. aeruginosa, мо-
же да се окаже, че е наложителна комбинирана терапия. Прочетете
КХП!

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодейст-
вие: Влияние на други лекарствени продукти върху Левофлоксацин Ади-
фарм: Железни соли, цинкови соли, антиацидни средства съдържащи
магнезий и алуминий, диданозин; Сукралфат; Теофилин, фенбуфен и по-
добни нестероидни противовъзпалителни лекарства; Пробенецид и ци-
метидин.
Ефекти на Левофлоксацин върху други лекарствени продукти: Циклоспо-
рин, Антагонисти на витамин К, Лекарства, за които е известно, че
удължават QT-интервала. За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Продуктът е противопоказан
по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Левоф-
локсацин оказва слабо или умерено влияние върху способността за шо-
фиране и работа с машини. Някои нежелани лекарствени реакции (напр.
замаяност, световъртеж, сънливост, смущения в зрението), могат
да нарушат способността на пациента да се концентрира и реагира, и
представляват рисков фактор в ситуации, когато такива способнос-
ти са от особено значение.

Опаковка: PVDC/A1 блистери, съдържащи 7 филмирани таблетки. Един
или два блистера, с листовка за пациента в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД
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J01MA14 MOXIQUIN / МОКСИКВИН

Състав: Всяка филм. табл. съдържа 400 mg моксифлоксацин (moxifloxa-
cin) под формата на моксифлоксацин хидрохлорид (moxifloxacin hydrochlo-
ride). Помощни вещества: Ядро: Кроскармелоза натрий, Коповидон,
Микрокристална целулоза, Нишесте, прежелатинизирано царевично, Талк,
Силициев диоксид, колоиден безводен; Магнезиев стеарат. Филмово пок-
ритие: Червен железен оксид E172, Поливинилов алкохол-частично хидро-
лизиран, Титанов диоксид E171, Макрогол 3350/ Macrogol 4000, Талк.

Показания: Моксиквин 400 mg филмирани таблетки са показани за лече-
ние на бактериални инфекции при пациенти на 18-годишна възраст и по-
възрастни, причинени от бактерии, чувствителни към моксифлокса-
цин. Моксифлоксацин трябва да се използва само когато употребата
на антибактериални средства, които обикновено се препоръчват за
първоначалното лечение на тези инфекция се смята за неподходяща или
когато лечението на инфекцията е било неуспешно; Остър бактериален
синузит (адекватно диагностициран); Остри екзацербации на хроничен
бронхит (адекватно диагностициран); Придобита в обществото пнев-
мония, с изключение на тежките форми; Лека до умерено изразена та-
зова възпалителна болест (напр. инфекции на женския горен генитален
тракт, включително салпингит и ендометрит), без наличие на свързан
тубо-овариален или тазов абсцес. Не се препоръчва употребата на
Моксиквин 400 mg филмирани таблетки като монотерапия за лечение
на лека до умерена тазова възпалителна болест, а трябва да се прилага
в комбинация с друго подходящо антибактериално средство (напр. це-
фалоспорин) поради увеличаване резистентността на Neisseria
gonorrhoeae към моксифлоксацин, освен ако може да се изключи моксиф-
локсацин-резистентна Neisseria gonorrhoeae. Моксиквин 400 mg филми-
рани таблетки може да се използва и за завършване на курс на лечение
при пациенти, които са показали подобрение по време на първоначално-
то лечение с интравенозен моксифлоксацин за следните показания:
Придобита в обществото пневмония; Усложнени инфекции на кожата и
кожните структури. Моксиквин 400 mg филмирани таблетки не тряб-
ва да се използва за започване на терапия за всеки тип инфекция на ко-
жата и кожните структури или при тежка форма на придобита в об-
ществото пневмония. Трябва да се вземе предвид официалното ръко-
водство за подходящата употреба на антибактериални средства.

Дозировка н начин на приложение: Филмираните таблетки трябва да
се поглъщат цели, с достатъчно течност и могат да се приемат не-
зависимо от храна. Възрастни: Препоръчителната доза е една филми-
рана таблетка 400 mg един път дневно. Не е необходима корекция на
дозата при пациенти с леко до тежко увредена бъбречна функция или
при пациенти на хронична хемодиализа т.е. хемодиализа и продължител-
на амбулаторна перитонеална диализа. Не е необходима корекция на до-
зата при пациенти в старческа възраст и при пациенти с ниско телес-
но тегло. Моксифлоксацин е противопоказан при деца и юноши (< 18
години). Няма достатъчно данни за пациенти с увредена чернодробна
функция. Продължителност на приложение: Моксиквин 400 mg филмира-
ни таблетки трябва да се приемат със следната продължителност:
Остри екзацербации на хроничен бронхит 5-10 дни; Придобита в общес-
твото пневмония - 10 дни; Остър бактериален синузит - 7 дни; Лека до
умерено изразена тазова възпалителна болест 14 дни; Моксифлоксацин
400 mg филмирани таблетки са изследвани в клинични изпитвания с
продължителност на лечението до 14 дни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество,
други хинолони или към някое от помощните вещества; Бременност и
кърмене; Пациенти под 18-годишна възраст; Пациенти с анамнеза за
възпаление на сухожилия/ нарушение, свързано с лечение с Хинолони; От
съображения за безопасност на лекарствата, моксифлоксацин е проти-
вопоказан при пациенти с: вродено или документирано придобито удъл-
жаване на QT-интервала; нарушения на електролитния баланс, особено
при некоригирана хипокалиемия; Клинично значима брадикардия; Клинич-
но значима сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна фракция
на изтласкване; Анамнеза за симптоматични аритмии; Моксифлокса-
цин не трябва да се използва заедно с други лекарства, които удължа-
ват QT-интервала; Поради ограничените клинични данни, моксифлокса-
цин е противопоказан и при пациенти с увредена чернодробна функция
(Child-Pugh С) и при пациенти с повишение на трансаминазите > 5 пъ-
ти горната граница на нормата.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти и други форми на взаимо-
действие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Моксиквин 400 mg е противопо-
казан по време на бременност и кърмене. Проучвания при животни не
показват увреждане на фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания за ефектите на моксифлоксацин върху способ-
ността за шофиране и работа с машини. Флуорохинолоните, включи-
телно моксифлоксацин, обаче могат да доведат до увреждане на спо-
собността на пациента за шофиране или работа с машини, поради ре-
акции от страна на ЦНС (напр. световъртеж, остра, преходна загуба
на зрение или остра и краткотрайна загуба на съзнание). Пациентите
трябва да бъдат съветвани да проверят как реагират на моксифлокса-
цин преди шофиране или работа с машини.

Опаковка: МОКСИКВИН 400 mg филмирани таблетки са опаковани в
Alu/Alu блистер. Блистери с 5, 7 или 10 таблетки. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Alvogen, Люксембург

НЕВРИТОГЕН
Хранителна добавка

Състав: В една таблетка се съдържат: Лецитин - 300 mg; Куркумин -
150 mg; Мангифера индика (екстракт) - 100 mg; Ресвератрол - 50 mg;
Витамин В2 - 0.7 mg; Витамин В6 - 0.7 mg; Чер пипер 95% екстракт -
0.5 mg. Другите съставки са: пълнители - трикалциев фосфат, микрок-
ристална целулоза и колагенов хидролизат; антислепващи агенти -
кроскармелоза, талк и магнезиев стеарат.

Действие: Куркумин е полифенолновещество, спадащо към групата на
антиоксидантите и подпомага контрола на физиологичните процеси в
организма. Ресвератрол е полифенолно вещество със синергично дейс-
твие с куркумин. Оказва положителен ефект върху функционирането на
сърдечно-съдовата система. Екстрактът от Mangifera Indica също съ-
държа полифенолни вещества. Витамин B2 (рибофлавин) и Витамин В6
(пиридоксин): допринасят за нормалното протичане на метаболизма и
производството на енергия и за нормалното функциониране на: нервна-
та система, зрение, за защита на клетките от оксидативен стрес, за
намаляване на чувството на отпадналост и умора.; Лецитин: Поради
сходството си с биологични мембрани, лецитин (фосфатидилхолин) се
използва за подобряване транспорта на някои вещества през мембрани
(напр. на полифеноли, съдържащи се в куркумин и ресвератрол). Чер пи-
пер: Екстракт от чер пипер значително намалява, чрез подтискане на
чернодробния метаболизъм, разграждането на някои активни съставки
(напр. на куркумин). Същевременно, витализира нервната система и
има силни антиоксидантни качества.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната дневна доза е 1 -
2 таблетки преди хранене. По-висока доза е допустима само след кон-
султация с лекар.

Внимание: Да не се използва при свръхчувствителност към някоя от
съставките на препарата. Да се съхранява на място, недостъпно за
деца. Да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене. Да не се приема
след изтичане на срока на годност, обозначен върху опаковката. Препа-
ратът не е предназначен за деца и бременни. Невритоген не съдържа
глутен, захароза, изкуствени оцветители и консерванти. Декларирано-
то съдържание на активни вещества се контролира редовно.

Опаковка: 30 таблетки (2 блистера по 15 таблетки)

Производител: Medicom International s.r.o., Brno, Чехия

Вносител: Анджелини Фарма България, тел. 02/ 975 14 06
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ПАЛМИНТОН/PALMINTON
Хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат: Стандартизирани екстракти от
Сау палмето 160 мг, Коприва 120 мг, Ликопен 3 мг.

Описание: Eкстракт от Serenoarepens,  най-често приеманата активна
съставка при ДПХ в обичайното количество за еднократен прием – 160
мг. Има проучвания, че екстрактът влияе върху разрастването на епи-
телните клетки и съединителната тъкан на простатата; екстракт
от корени на коприва - 120 мг. Urticadioica влиза в състава на много
средства за прием при ДПХ; ликопен - 3 мг. Ликопенът е каротеноид,
натурален природен пигмент, който се среща в растенията. Той е мо-
щен антиоксидант, влиза в защитната система на организма срещу
свободните радикали, който най-често увреждат клетките.

Предназначение: Палминтон е хранителна добавка, предназначена за
прием при доброкачествена хиперплазия на простатата /ДПХ/. Това е
доброкачествено състояние, което е често срещано при мъже над 50
години и представлява разрастване на съединителната и епителната
тъкан в този орган. Причината са хормоналните изменения, които нас-
тъпват с напредването на възрастта.

Дозировка: Два пъти по една капсула дневно. Да не се използва като за-
местите на разнообразното хранене.  Да не се използва от бременни и
деца.

Опаковка: Капсули по 30 броя в опаковка.

Производител: Ecopharm

Вносител: Екофарм ЕООД, тел. 02/9631596

ПРОПС ПРОПОЛИСОВ СПРЕЙ
Хранителна добавка

Състав: в 0,1 ml се съдържат: Мащерка екстракт - 4,5 mg; Лайка екст-
ракт - 2,8 mg; Прополис, полифеноли min.12 mg/ml - 2,2 mg; Сладник екс-
тракт (Glycyrrhiza glabra) - 2,2 mg

Предназначение: Респираторна система

Приложение: Благоприятен ефект върху гърлото и дихателните пъти-
ща. Подкрепа за функциите на имунната система.

Дозировка: За деца от 3 до 10 години – до 3 пъти на ден по 2 впръсква-
ния в гърлото. За деца над 10 години и възрастни – до 3 пъти на ден по
3 впръсквания в гърлото.

Опаковка:  Пластмасов флакон с апликатор, 30 ml, в картонена кутия

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

L01XC11 YERVOY / ЙЕРВОЙ

Състав: Всеки ml концентрат съдържа 5 mg ипилимумаб (ipilimumab).
Ипилимумаб е напълно човешко анти-CTLA-4 моноклонално антитяло
(IgG1k) произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер по реком-
бинантна ДНК технология. Помощни вещества: Всеки ml концентрат
съдържа 0,1 mmol натрий, което се равнява на 2,30 mg натрий. Трис
хидрохлорид (2-амино-2-хидроксиметил-1,3-пропандиол хидрохлорид);
Манитол (Е421); Пентетова киселина (диетилентриаминпентаоцетна
киселина); Полисорбат 80; Натриев хидроксид (за корекция на рН); Хид-
рохлорна киселина (за корекция на рН); Вода за инжекции.

Показания: YERVOY е показан за лечение на авансирал меланом (неопера-
билен или метастатичен) при възрастни.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителният период за инфу-
зия е 90 минути.

YERVOY може да се използва за интравенозно приложение без разрежда-
не или може да се разреди в натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен
разтвор или глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор до концентра-
ции между 1 и 4 mg/ml.
YERVOY не трябва да се прилага като интравенозна болус инжекция. Ле-
чението трябва да се започне и провежда под наблюдението на лекар,
специализиран в лечението на ракови заболявания.
Препоръчваната начална доза YERVOY е 3 mg/kg приложени интравеноз-
но за 90 минути на всеки 3 седмици – общо 4 дози. Пациентите трябва
да получат целия индукционен режим (4 дози) в зависимост от поноси-
мостта, въпреки появата на нови лезии или разрастване на съществу-
ващи лезии. Оценката на клиничния отговор трябва да се направи само
след завършване на индукционната терапия.
Безопасността и ефикасността на YERVOY при деца на възраст до 18
години все още не са установени. YERVOY не трябва да се прилага при
деца под 18-годишна възраст.
За пълната информация прочетете КХП!

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ипилиму-
маб се свързва с възпалителни нежелани реакции в резултат на пови-
шена или ексцесивна имунна активност (имуносвързани нежелани реак-
ции), вероятно свързани с механизма на действие. Имуносвързаните
нежелани реакции, които могат да бъдат тежки или животозастраша-
ващи, може да засегнат гастроинтестиналната система, черния дроб,
кожата, ендокринната или други органни системи. Макар, че повечето
имуносвързани нежелани реакции настъпват през индукционния период
на лечението, има съобщения и за такива, които се наблюдават месеци
след приложение на последната доза ипилимумаб. Освен ако не е иден-
тифицирана друга етиология, реакции като диария, по-често изхождане,
кръв в изпражненията, повишени стойности на чернодробните функци-
онални показатели, обрив и ендокринопатия трябва да се считат за
възпалителни и свързани с приема на ипилимумаб. Ранното диагности-
циране и подходящото лечение са от особено значение за минимизиране
на животозастрашаващите усложнения.
Възможно е да се наложи системно приложение на кортикостероиди
във високи дози със или без допълнителна имуносупресивна терапия, за
овладяване на тежките имуносвързани нежелани реакции. За пълната
информация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват данни относно упот-
ребата на ипилимумаб по време на бременност. Репродуктивни проуч-
вания при животни показват репродуктивна токсичност. Човешкият
IgG1 преминава плацентната бариера. Потенциалният риск от лечение-
то за развиващия се фетус не е известен. Не се препоръчва употреба-
та на YERVOY по време на бременност или при жени с детероден по-
тенциал, които не използват ефективни контрацептивни средства,
освен в случаите, когато клиничната полза надхвърля потенциалния
риск. Поради възможността за нежелани реакции при кърмачетата,
трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или тера-
пията с YERVOY, като се вземе под внимание ползата от кърмене за
детето и ползата от терапия с YERVOY за жената. Не са провеждани
проучвания за оценка на ефекта на ипилимумаб върху фертилитета. По
тази причина не е известен ефектът на ипилимумаб върху мъжкия и
женския фертилитет.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
YERVOY повлиява в малка степен способността за шофиране и работа
с машини. Поради възможните нежелани реакции като умора, пациен-
тите трябва да бъдат внимателни, когато работят с машини, дока-
то не се уверят, че ипилимумаб няма нежелан ефект върху тях.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°C –
8°C); Да не се замразява; Да се съхранява в оригиналната опаковка за да
се предпази от светлина.

Опаковка: 10 ml стерилен концентрат във флакон (стъкло тип І) със
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запушалка (бутилова гума с покритие) и отчупваща се обкатка (алуми-
ний). Опаковка от 1 флакон.
40 ml стерилен концентрат във флакон (стъкло тип І) със запушалка
(бутилова гума с покритие) и отчупваща се обкатка (алуминий). Опа-
ковка от 1 флакон.
Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Лекарственият
продукт трябва да се приготвя от обучен персонал в съответствие с
правилата за добра практика, особено по отношение на асептика. За
пълната информация прочетете КХП!

Притежател на разрешението за употреба: Bristol-Myers Squibb
Pharma EEIG, Великобритания

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

C09BB04 ZAPRINEL A / ЗАПРИНЕЛ А

Състав: Всяка таблетка съдържа 10 mg периндоприлов тозилат
(perindopril tosilate), еквив. на 6,8 mg периндоприл, превръща се in situ в
периндоприл натрий и 6,935 mg амлодипинов безилат (amlodipine
besilate), еквивалентни на 5 mg амлодипин. Помощни вещества: Всяка
таблетка съдържа 83,344 mg Лактоза монохидрат, Натриев хидроген-
карбонат (Е500), Повидон К30 (Е1201), Царевично нишесте, Целулоза,
Микрокристална (Е460); Натриев нишестен гликолат (Тип А); Магнези-
ев стеарат (E572); Калциев хидрогенфосфат, безводен (E341).

Показания: ЗАПРИНЕЛ А е показан като заместващо лечение при лече-
ние на есенциална хипертония и/или стабилна болест на коронарните
артерии, при пациенти, които вече са контролирани с периндоприл и
амлодипин, давани едновременно на едно и също ниво на дозировка.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Една таблет-
ка дневно като еднократна доза, за предпочитане да се приема сутрин
и преди хранене. Комбинацията с фиксирана доза не е подходяща за на-
чално лечение. Ако се налага промяна в дозировката, дозата на перин-
доприл и амлодипин в комбинация може да бъде променена или индивиду-
ално титрирана, като се прецени приложението на свободна комбина-
ция.
Пациенти с бъбречно увреждане и хора в старческа възраст: Необходи-
мо е често мониториране на креатинина и калия. Комбинацията на пе-
риндоприл и амлодипин може да се прилага при пациенти с ≥ 60 ml/min, и
не е подходящо за пациенти с Clcr < 60 ml/min. При тези пациенти е
препоръчителни е индивидуално титриране на дозата с моно компонен-
ти. Амлодипин, използван в подобни дози при пациенти в старческа
възраст или по-млади пациенти е еднакво добре поносим. Препоръчват
се нормални схеми на дозиране в старческа възраст, но повишаването
на дозата трябва да се прави внимателно. Промените в плазмените
концентрации на амлодипин не се свързват със степен на бъбречно ув-
реждане. Амлодипин не може да се диализира. Едновременната употре-
ба на периндоприл с алискирен е противопоказана при пациенти с бъб-
речно увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).
Пациенти с чернодробно увреждане: Не са установени препоръчителни
дозировки при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане, по-
ради това изборът на доза трябва да бъде внимателен и трябва да за-
почне в най-долната част на гамата на дозиране. За да се установи оп-

тималната начална доза и поддържаща доза при пациентки с чернод-
робно увреждане, пациентите трябва да бъдат индивидуално титрира-
ни, като се използва свободна комбинация от амлодипин и периндоприл.
Фармакокинетиката на амлодипин не е била проучена при тежко чер-
нодробно увреждане. Амлодипин трябва да се започне с най-ниската до-
за и да се титрира бавно при пациенти с тежко чернодробно уврежда-
не.
Педиатрична популация: Комбинацията от периндоприл и амлодипин не
трябва да се използва при деца и юноши, поради липса на достатъчно
данни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към периндоприл (или към
друг инхибитор на АСЕ), амлодипин (или към други дихидропиридинови
производни) или към някое от помощните вещества; Анамнеза за анги-
оедем, свързан с предходно лечение с инхибитор на АСЕ; Наследствен
или идиопатичен ангиоедем; Втори и трети триместьр на бремен-
ността; Тежка хипотония; Шок, включително кардиогенен шок; Запуш-
ване на изходящия път на лявата камера (напр. високостепенна аортна
стеноза); Хемодинамично нестабилна сърдечна недостатъчност след
остър инфаркт на миокарда; Едновременната употреба на периндоприл
и алискирен е противопоказана при пациенти със захарен диабет или
бъбречно увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти и други форми на взаимо-
действие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на инхибитори на
АСЕ не се препоръчва през първия триместьр на бременността. Упот-
ребата на инхибитори на АСЕ е противопоказана през втори и трети
триместьр на бременността. Употребата на ЗАПРИНЕЛ А при кърме-
не, не се препоръчва и за предпочитане са алтернативни лечения с по-
добре установен профил на безопасност при кърмене, особено при ново-
родено или недоносено дете. Трябва да се вземе решение дали да се про-
дължи/прекрати кърменето или да се продължи/прекрати лечението със
ЗАПРИНЕЛ А, като се вземе предвид ползата от кърменето за детето
и ползата от лечението за майката.
Фертилитет: Има съобщения за обратими биохимични промени в гла-
вата на сперматозоида при пациенти, лекувани с блокери на калциеви-
те канали. Клиничните данни са недостатъчни по отношение на потен-
циалния ефект на амлодипин върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
извършвани проучвания за ефектите на комбинацията от периндоприл
и амлодипин върху способността за шофиране и работи с машини. Ам-
лодипин повлиява в малка или умерена степен способността за шофи-
ране и работа с машини. Ако пациентите имат замайване, главоболие,
умора, изтощение или гадене, способността да се реагира може да бъ-
де увредена. Препоръчително е да се внимава, особено в началото на
лечението.

Опаковка: Опаковки от 30, 50, 60, 90 и 100 таблетки. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Тева Фармасютикълс
България ЕООД

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА
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