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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

В05АА01 ALBIOMIN / АЛБИОМИН

Състав: Албиомин® 20% (200 g/l) е разтвор, съдържащ 200 g/l проте-
ини общо, от които поне 95% е човешки албумин. Продуктът има хи-
перонкотичен ефект. Помощни вещества: Каприлат (16 mmol/l), N-
ацетил-DL-триптофанат (16 mmol/1), натриеви йони (122 mmol/l),
вода за инжекции до 1000 ml.

Показания: Възстановяване и поддържане на ефективния циркулато-
рен обем при хиповолемични състояния, показани за използване на ко-
лоидни разтвори. Изборът за приложение на албумин вместо изкуст-
вен колоиден разтвор зависи от клиничната характеристика на па-
циента, възоснова на общоприети препоръки.

Дозировка и начин на приложение: Човешкият албумин може да бъде
прилаган директно интравенозно или да бъде разреден с изотоничен
разтвор (напр. физиологичен разтвор). Скоростта на инфузията
трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености на пациен-
та и показанията. При плазмен обмен, скоростта на инфузията
трябва да се адаптира към скоростта на отделяне на плазмата.
Концентрацията на албуминовия разтвор, дозата и скоростта на
инфузията се определят от индивидуалните нужди на пациента. Не-
обходимата доза зависи от теглото на пациента, тежестта на
травмата или заболяването, както и продължаващите загуби на
течност или протеин. За определяне на необходимата доза трябва
да се ползват показатели за адекватност на обема на циркулираща-
та кръв, а не плазмените албуминови нива. При необходимост от
приложение на човешки албумин, трябва редовно да се следят хемо-
динамичните показатели, като например: Артериално налягане и пул-
сова честота; Централно венозно налягане; Налягане в белодробната
артерия; Диуреза; Електролити; Хемоглобин/хематокрит.

Противопоказания: Свръхчувствителност към албуминови разтво-
ри или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения н предпазни мерки при употреба: Съмне-
ние за алергичен или анафилактичен тип реакция изисква незабавно
спиране на вливането. В случай на шок трябва да се приложи стан-
дартно лечение. В случаите, когато хиперволемията и последствия-
та от нея или хемодилуцията са особено рискови за пациента, албу-
мин трябва да се прилага внимателно. Примери за такива състояния
са: Декомпенсирана сърдечна недостатъчност; Хипертония; Варици
на хранопровода; Белодробен оток; Хеморагична диатеза; Тежка ане-
мия; Анурия с ренален или постренален произход. Не съществуват
данни за предаване на вируси с албумин, произведен съгласно изисква-
нията на Европейската Фармакопея. Препоръчва се при всяко прило-
жение на Албиомин® 20% (200 g/I) на пациент да се записват името и
номера на партидата на продукта, за да се съхрани информация за
връзката между пациента и партидата на продукта. За пълната ин-

формация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не са познати специфични взаимодействия на чо-
вешкия албумин с други лекарствени продукти.

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за безопасността
на приложение на Албиомин® 20% (200 g/l) при бременни. Клиничният
опит с приложение на човешки албумин не предполага наличието на
увреждащи ефекти върху бременността, плода и новороденото.
Няма достатъчно данни за оценка на безопасността по отношение
репродуктивността, развитието на плода, протичането на бремен-
ността и пери- и постнаталното развитие. От друга страна албу-
минът е нормална съставка на човешката кръв.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с
машини.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Разтворът
може да бъде директно приложен интравенозно, или може да бъде
разреден с изотоничен разтвор (напр. 0.9% разтвор на натриев хло-
рид). Разтворът на албумин не трябва да бъде разреждан с вода за
инжекции, защото това може да предизвика хемолиза при пациента.
Ако се инфузират големи количества преди употреба продуктът
трябва да бъде затоплян до стайна или телесна температура. Разт-
ворът трябва да бъде бистър или леко опалесцентен. Да не се упот-
ребяват разтвори, които са мътни или имат утайка. Това показва,
че протеините са нестабилни или че разтвора е контаминиран. Раз-
творът трябва да се прилага веднага след отварянето му. Всички
остатъчни количества от продукта, трябва да бъдат изхвърляни на
определените затова места съгласно местните изисквания.

Опаковка: Флакон (стъкло тип И) със сива гумена запушалка (бромо-
бутил) и алуминиева капачка с по 50 ml или 100 ml. Всяка опаковка съ-
държа един флакон.

Притежател на разрешението за употреба: Biotest Pharma GmbH
Германия

За контакт: Антисел - 02/9531224

С01ВС04 AMARHYTON / АМАРИТОН

Състав: Всяка твърда капсула Амаритон съдържа 50 mg, 100 mg, 150
mg, 200 mg флекаинид ацетат (flecainide acetate). Помощни вещества:

За всички капсули: Повидон (К25), Микрокристална целулоза (РН 101),
Кросповидон (тип А), Колоиден безводен силициев диоксид, Магнезиев
стеарат, Метакрилова киселина-метил метакрилат кополимер (1:2),
Макрогол 400, талк. Само за Амаритон 50 mg твърди капсули: жела-
тин и титанов диоксид. Само за Амаритон 100 mg,150 mg, твърди
капсули: желатин, титанов диоксид и черен железен оксид. Само за
Амаритон 200 mg твърди капсули: желатин, титанов диоксид, черен
железен оксид и червен железен оксид.

Показания: Флекаинид се използва за лечение на: AV нодална реципроч-
на тахикардия; аритмия, свързана с Wolff-Paikinson-White Синдром и
подобни състояния с допълнителни проводни връзки, когато другото
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лечение се е оказало неефективно.; Тежка симптоматична и живото-
застрашаваща пароксизмална камерна аритмия, която не се повлия-
ва от друго лечение или при непоносимост към друго лечение.; Парок-
сизмални предсърдни аритмии (предсърдно мъждене, предсърдно
трептене и предсърдна тахикардия) при пациенти със симптоми на
инвалидизация по преценка на специалист, когато друго лечение не е
ефективно. Пациенти със структурно сърдечно заболяване и/или на-
рушена функция на лявата камера трябва да бъдат изключени поради
повишен риск от засилен про-аритмичен ефект на продукта.

Дозировка и начин на приложение: Амаритон твърди капсули с удъл-
жено освобождаване са предназначени за перорално приложение. За да
се избегне възможността за повлияване абсорбцията на лекарство-
то от храната, флекаинид трябва да се приема на празен стомах или
един час преди хранене. Започването на лечение с флекаинид ацетат и
промяна на дозата трябва да се извършва при медицинско наблюде-
ние, ЕКГ мониториране и проследяване на плазмените нива. По време
на тези процедури при някои пациенти може да бъде необходима хос-
питализация, особено при пациенти с животозастрашаващи камерни
аритмии. Тези решения трябва да бъдат взети след консултация и
под наблюдението на специалист. При пациенти с основна органична
кардиопатия и особено при тези с анамнеза за миокарден инфаркт,
лечението с флекаинид трябва да започне само когато други ритъм-
ни средства, различни от клас IC (особено амиодарон), са неефектив-
ни или неподходящи и когато пациентите не са подходящи за друго
лечение (операция, аблация, имплантиране на дефибрилатор) освен
медикаментозно. По време на лечението е задължително стриктното
медицинско наблюдение на ЕКГ и стойностите на плазмените нива.
Възрастни и юноши (възраст 13-17 години): Надкамерни аритмии:

Препоръчителната начална доза е 100 mg на ден. Увеличаването на
дозата може да се извърши след период от 4 - 5 дни. Оптималната
доза е 200 mg на ден. Ако е необходимо, дозата може да бъде увеличе-
на до максимум 300 mg на ден. Камерни аритмии: Препоръчителната
начална доза е 200 mg на ден. Максималната дневна доза е 400 mg, ка-
то това обикновено се прилага при пациенти с високи стойности
или когато бързият контрол на аритмията е задължителен. След 3-5
дни се препоръчва дозата да се адаптира постепенно до най-ниското
ниво, при което се поддържа адекватен контрол на аритмията. Въз-
можно е да се намали дозата по време на дългосрочно лечение. Паци-
енти в напреднала възраст: При по-възрастни пациенти, максимал-
ната начална дневна доза трябва да бъде 100 mg дневно, защото
скоростта на елиминиране на флекаинид от плазмата може да бъде
намалена при хора в напреднала възраст. Това трябва да се вземе
предвид при определяне на дозировката. Максималната доза за въз-
растни пациенти не трябва да надвишава 300 mg дневно. Деца: Фле-
каинид ацетат не се препоръчва за употреба при деца под 12-годиш-
на възраст, поради липсата на данни за безопасността и ефикас-
ността на лекарственият продукт.
Плазмени нива: На основа на потискането на преждевременните ка-
мерни контракции (РУС), изглежда, че плазмените нива от 200-1000
ng/ml може да са достатъчни за получаване на максималният тера-
певтичен ефект. Плазмени нива над 700-1000 ng/ml са свързани с по-
вишена вероятност от проявата на нежелани лекарствени реакции.
Нарушена бъбречна функция: При пациенти със значително бъбречно
увреждане (креатининов клирънс 35 ml/min/1,73 sq.m. или по-малко)
максималната началната доза трябва да бъде 100 mg дневно. Когато
флекаинид ацетат се прилага при такива пациенти е строго препоръ-
чително често проследяване на плазмените нива. В зависимост от
ефекта и поносимостта дозата може постепенно внимателно да се
увеличи След 6-7 дни от началото на лечението дозата може да се
коригира в зависимост от ефекта и поносимостта. Някои пациенти
с тежка бъбречна недостатъчност може да имат много бавен кли-
рънс на флекаинид и по този начин и удължен полуживот (60-70 часа).
Нарушена чернодробна функция: При пациенти с нарушена чернодроб-
на функция, пациентът трябва да бъде внимателно проследяван и до-
зата не трябва да надвишава 100 mg дневно. Пациенти с постоянно

поставен пейсмейкър, трябва да се лекуват с повишено внимание и
дозата не трябва да надвишава 200 mg дневно. При пациенти прие-
мащи едновременно циметидин или амиодарон строгото наблюдение
е задължително. При някои пациенти дозата може да бъде намалена
като не трябва да надвишава 200 mg дневно. Пациентите трябва да
бъдат наблюдавани по време на началната и поддържащата терапия.
Проследяването на плазмените нива и ЕКГ контрол са препоръчител-
ни на регулярни интервали (ЕКГ контрол веднъж месечно и в дългос-
рочен план ЕКГ на всеки 3 месеца) по време на лечението. По време на
започване на лечението и при повишаване на дозата, ЕКГ трябва да
се извършва на всеки 2-4 дни. Когато флекаинид се използва при паци-
енти с ограничения в дозировката, трябва да се извършва чест ЕКГ
контрол (в допълнение към редовния мониторинг на плазмените нива
на флекаинид). Регулирането на дозата трябва да се прави на интер-
вали от 6 - 8 дни. При такива пациенти ЕКГ трябва да се извършва
през 2 и 3 седмица и да се контролира индивидуалната дозировка.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во(а) или към някое от помощните вещества; Флекаинид е противо-
показан при сърдечна недостатъчност и при пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт, които имат или асимптоматични вентрикулар-
ни ектопии или асимптоматична непродължителна камерна тахикар-
дия; Пациенти с продължително предсърдно мъждене, при които не е
имало опит да преминат към синусов ритъм; Пациентите с намале-
на или нарушена камерна функция» кардиогенен шок, тежка брадикар-
дия (под 50 удара в минута), тежка хипотония; Употреба в комбина-
ция с клас I антиаритмици (блокери на натриевите канали); При паци-
енти с хемодинамично значимо заболяване на сърдечните клапи; Ос-
вен ако няма средство за кардиостимулация, флекаинид не трябва да
се дава на пациенти с дисфункция на синусовия възел, предсърдни на-
рушения на проводимостта, втора степен или голям атриовентри-
куларен блок, бедрен блок или дистален блок; Пациенти с безсимп-
томни или с леко изразени симптоми на камерни аритмии не трябва
да приемат флекаинид; Установен Brugada синдром.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лече-
ние с перорален флекаинид трябва да се провежда в болница или под
контрола на специалист при пациенти с: AV възлова възвратна тахи-
кардия; аритмия, свързана с Wolff-Parkinson-White синдром и подобни
състояния като допълнително лечение. Пароксизмално предсърдно
мъждене при пациенти с инвалидизиращи симптоми. За пълната ин-

формация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Клас I антиаритмични лекарствени продукти:

Амаритон не трябва да се прилага едновременно с друг клас I антиа-
ритмични средства (напр. хинидин); Клас II антиаритмични лекарст-

вени продукти: Възможността от допълнителни негативни инот-
ропни ефекти от клас II антиаритмични лекарства, т.е. бета-блоке-
ри и други сърдечни депресанти, при употреба заедно с Амаритон
твърди капсули с удължено освобождаване следва да бъдат оценени.
Клас III антиаритмични лекарствени продукти: Ако Амаритон се при-
лага едновременно с амиодарон, обичайната доза Амаритон трябва
да бъде намалена с 50% и пациента трябва внимателно да бъде наб-
людаван за проявата на нежелани реакции. Мониторинг на плазмени-
те нива с препоръчителен при тези обстоятелства. Клас IV антиа-

ритмични лекарствени продукти: Използването на Амаритон заедно
с блокери на калциевите канали, например верапамил, трябва да се
обмисли внимателно. Може да се появят животозастрашаващи или
дори летални нежелани лекарствени реакции, дължащи се на взаимо-
действието и предизвиканото повишаване на плазмените концент-
рации. Флекаинид ацетат се метаболизира от Цитохром P450
CYP2D6 до голяма степен и едновременната употребата на лекарст-
вени инхибитори или индуциране на този изоензим съответно може
да увеличи или намали плазмените концентрации на флекаинид. Пови-
шаването на плазмените нива може също да се получи в резултат и
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от бъбречно увреждане поради намален клирънс на флекаинид. Хипока-
лиемия, също и хиперкалиемия или други електролитни нарушения

трябва да бъдат коригирани преди приема на Амаритон. Хипокалие-
мията може да се прояви в резултат от едновременната употреба
на диуретици, кортикостероиди или лаксативи. Антихистаминови

лекарствени продукти: Наблюдава се повишен риск от камерни арит-
мии свързани с приема на мизоластин, астемизол и терфенадин (из-
бягвайте едновременен прием). Противовивирусни лекарствени про-

дукти: Плазмените концентрации се увеличават при приема на рито-
навир, лопинавир и индинавир (съществува повишен риск от камерни
аритмии, затова избягвайте едновременен прием). Антидепресанти:

пароксетин, флуоксетин и други антидепресанти увеличават плаз-
мената концентрация на флекаинид ацетат; повишен риск от арит-
мия се наблюдава при приема на трициклични антидепресанти. Анти-

епилептици: има ограничени данни при пациенти, приемащи известни
ензимни индуктори (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) като
те показват само 30% увеличение на нивата на елиминиране на фле-
каинид ацетат. Антипсихотици: Клозапин - съществува повишен
риск от аритмия. Антималарийни: Хинин и халофантрин повишават
плазмените концентрации на флекаинид. Антифунгицидни лекарстве-

ни продукти: Тербинафин може да повиши плазмените концентрации
на флекаинид в резултат на Инхибирането на CYP2D6 активността.
Диуретици: ефекта на този клас медикамети поради хипокалиемия,
може да доведе до кардиотоксичност. Т2 антихистамини (за лечение

на стомашни язви): Т2-антагониста циметидин инхибира метабо-
лизма на флекаинид. При здрави индивиди, приемащи циметидин (1 g
дневно) в продължение на 1 седмица, AUC на флекаинид се увеличава с
около 30%, а полуживотьт му се повишава с около 10%. Продукти

против тютюнопушене: Едновременното приложение на бупропион
(метаболизиран от CYP2D6) заедно с флекаинид трябва да се употре-
бява с повишено внимание и приложението му трябва да се започне
от ниски нива до дози от съпътстващата терапия. Ако бупропион е
добавен в режима на лечение на пациенти, които вече приемат Ама-
ритон , необходимостта да се намали дозата на първоначалното ле-
чение трябва да се обмисли. Сърдечни гликозиди: Амаритон може да
предизвика покачването на плазменото ниво на дигоксин и то да се
повиши с около 15 %, което е нежелателно поради клиничната значи-
мост за пациенти с плазмени нива в терапевтичните граници. Пре-
поръчително е, плазменото ниво на дигоксин при пациенти, употре-
бяващи дигиталисови медикаменти да се измерва не по-малко от 6
часа след всяка доза дигоксин, преди или след приема на Амаритон.
Антикоагуланти: Лечението с Амаритон е съвместимо с използване-
то на перорални антикоагуланти.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма доказателства, за ле-
карствената безопасност по време на бременност. Амаритон тряб-
ва да се използва по време на бременността, само ако ползите над-
вишават рисковете. Ако Амаритон се използва по време на бремен-
ност, плазмените нива на флекаинид в майката трябва да се наблю-
дават през цялото време на бременността. Флекаинид ацетат се
отделя в кърмата. Въпреки, че рискът от нежелани ефекти върху
кърмачето е много малък, Амаритон трябва да се използва по време
на кърмене, само ако ползите за майката надвишават рисковете за
кърмачето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Фле-
каинид ацетат има умерено влияние върху способността за шофира-
не и работа с машини. Способността за шофиране, работа с/на ма-
шини и работа без предпазни средства може да се наруши от неже-
лани реакции като замайване и визуални нарушения, ако възникнат
такива.

Опаковка: Амаритон са представени в блистери от PVC/PVdC/алуми-
ниево фолио, поставени в картонена кутия с печатни символи. Всяка
кутия съдържа 28 или 30 капсули. Не всички видове опаковки могат
да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Високока-
чествените Лекарства АД

R03AL03 ANORO / АНОРО

Състав: Всяка единична инхалация доставя една освободена доза (до-
за, която се освобождава от мундщука) 65 микрограма умеклидиниев
бромид (umeclidinium bromide), еквивалентно на 55 микрограма умек-
лидиниум и 22 микрограма вилантерол (vilanterol) (като трифена-
тат). Това съответства на предварително дозирана доза от 74,2
микрограма умеклидиниев бромид, еквивалентно на 62,5 микрограма
умеклидиниум и 25 микрограма вилантерол (като трифенатат). По-

мощни вещества: приблизително 25 mg лактоза (като монохидрат)
и Магнезиев стеарат.

Показания: Поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване
на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ).

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Препоръчителната
доза е една инхалация с ANORO 55/22 микрограма веднъж дневно по
едно и също време на деня всеки ден, за да се поддържа бронходила-
тация. Максималната доза е една инхалация с ANORO 55/22 микрогра-
ма веднъж дневно. Не е необходимо коригиране на дозата при пациен-
ти на възраст над 65 години, бъбречно увреждане,чернодробно ув-
реждане в лека или умерена степен. Приложението на ANORO не е
проучвано при пациенти с чернодробно увреждане в тежка степен и
трябва да се прилага с внимание. Няма приложение на ANORO в педи-
атричната популация (възраст под 18 години) с показание за ХОББ.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещест-
ва или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Възможни са взаимодействия с: Бета-адренергич-
ни блокери; Метаболитни взаимодействия и взаимодействия на ниво
транспортери; Други антимускаринови и симпатикомиметични ле-
карства; метилксантинови производни, кортикостероиди или калий-
губещи диуретици; Други лекарствени продукти за лечение на ХОББ.
За пълна информация прочетете КХП!

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При Ас-
тма не трябва да се прилага, тъй като не е проучен при тази пациен-
тска популация. При парадоксален бронхоспазъм умеклидиниум/вилан-
терол може да предизвика парадоксален бронхоспазъм, който може
да е животозастрашаващ. Лечението трябва да се преустанови не-
забавно и при необходимост да се назначи алтернативно лечение.
Умеклидиниум/вилантерол не е показан за лечението на остри епизо-
ди на бронхоспазъм. В случай на влошаване на ХОББ по време на лече-
ние с умеклидиниум/вилантерол трябва да се направи преоценка на
състоянието на пациента и на режима за лечение на ХОББ. Сърдечно-
съдови ефекти като сърдечни аритмии, напр. предсърдно мъждене и
тахикардия, могат да се наблюдават след приложение на умеклидини-
ум/вилантерол. Пациенти с клинично значимо неконтролирано сър-
дечно-съдово заболяване са изключени от клиничните проучвания,
умеклидиниум/вилантерол трябва да се използва с внимание при па-
циенти с тежко сърдечно-съдово заболяване. Поради антимускарино-
вата си активност умеклидиниум/вилантерол трябва да се прилага с
внимание при пациентисъс задръжка на урина и със закритоъгълна
глаукома. При клинични проучвания с умеклидиниум/вилантерол, в
препоръчителната терапевтична доза, не са наблюдавани клинично
значими ефекти на хипокалиемия и върху глюкозата в плазмата.
Умеклидиниум/вилантерол трябва да се прилага с внимание при паци-
енти с конвулсивни смущения или тиреотоксикоза и при пациенти,
които са необичайно реактивни към бета 2-адренергични агонисти.
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Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наслед-
ствени проблеми на галактозна непоносимост (лактазен дефицит
или глюкозо-галактозна малабсорбция) не трябва да приемат Аноро.

Бременност, кърмене и фертилитет: Липсват данни. Не е известно
дали умеклидиниум или вилантерол се екскретират в кърмата. Умек-
лидиниум/вилантерол трябва да се използва по време на бременност
и кърмене само, ако очакваната полза за майката надвишава потен-
циалния риск за плода. Проучвания при животни не показват ефекти
на умеклидиниум или вилантерол върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини: Умеклидиниум/вилантерол не повлия-
ва или повлиява незначително способността за шофиране и работа с
машини.

Опаковка: ANORO 55 микрограма/22 микрограма прах за инхалация,
предварително дозиран в светлосив инхалатор (ELLIPTA) с червен ка-
пак на мундщука и брояч на дозите.

Притежател на разрешението за употреба: ГлаксоСмитКлайн

Начин на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание

Актуална Кратка характеристика на продукта може да намерите
на http://www.gsk.bg/HaW_PH_AnoroElipta.html

Подробна информация четете на уебсайта на Европейската агенция
по лекарствата http://www.ema.europa.eu

N06AX21 ARITAVI / АРИТАВИ

Състав: Всяка капсула съдържа 30 mg или 60 mg дулоксетин
(duloxetine, като хидрохлорид). Помощни вещества: Всяка капсула съ-
държа съответно 100,6 mg или 201,3 mg захароза. Съдържание на
капсулата: Захарни сфери (захароза, царевично нишесте), Хипромело-
зен фталат (НР-55), Хипромелоза (Е15 LV), Триетилов цитрат, Хид-
роксипропилцелулоза, Талк. Състав на капсулата: Желатин, Титанов
диоксид (E171), Черен железен оксид (E172), Печатарско мастило, а
само за Аритави от 30 mg: Брилянтно синьо FCF (Е133). Печатарско-
то мастило съдържа: Шеллак, Пропиленгликол, Черен железен оксид
(E172), Калиев хидроксид

Показания: Лечение на голямо депресивно разстройство. Лечение на
диабетна периферна невропатична болка. Лечение на генерализирано
тревожно разстройство. Аритави е показан за употреба при възрас-
тни.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Голямо
депресивно разстройство: Началната и препоръчителната поддър-
жаща доза е 60 mg веднъж дневно, със или без храна. Обикновено те-
рапевтичен отговор се наблюдава след лечение в продължение на 2-4
седмици. За да бъде предотвратен рецидив, след затвърдяване на ан-
тидепресивния отговор се препоръчва лечението да продължи някол-
ко месеца. При пациенти, които се повлияват от лечение с дулоксе-
тин и имат анамнеза за повторни епизоди на голяма депресия, може
да се вземе под внимание по-нататъшно продължително лечение с
доза от 60 mg до 120 mg дневно. Генерализирано тревожно разст-
ройство: Препоръчителната начална доза при пациенти с генерализи-
рано тревожно разстройство е 30 mg веднъж дневно със или без хра-
на. При пациенти с незадоволителен отговор дозата трябва да се
повиши до 60 mg, което е обичайната поддържаща доза при повечето
пациенти. При пациенти с коморбидни големи депресивни разстройс-
тва началната и поддържащата доза е 60 mg веднъж дневно. При па-
циенти с незадоволителен отговор до 60 mg дозата може да се по-
виши до 90 mg или 120 mg, въз основа на клиничния отговор и поно-

симостта. След затвърдяване на отговора, се препоръчва да се про-
дължи лечението за няколко месеца, за да се избегне рецидив. Диа-
бетна периферна невропатична болка: Началната и препоръчителна-
та поддържаща доза е 60 mg веднъж дневно, със или без храна. При
някои пациенти, които не са се повлияли достатъчно от 60 mg, мо-
гат да се приложат по-високи дози. Отговорът към лечението тряб-
ва да бъде оценяван след 2 месеца. При пациенти с недостатъчно
първоначално повлияване допълнителен отговор след този период е
малко вероятен. Терапевтичната полза трябва да бъде преоценявана
редовно (поне на всеки три месеца).
Специални популации: Пациенти в старческа възраст: Не се препо-
ръчва адаптиране на дозата единствено въз основа на възрастта.
Въпреки това, подобно на всеки лекарствен продукт, се изисква по-
вишено внимание когато се лекуват пациенти в старческа възраст,
особено с Аритави 120 mg дневно при голямо депресивно разстройс-
тво или генерализирано тревожно разстройство, за което има огра-
ничени данни. Чернодробно увреждане: Аритави не трябва да се из-
ползва при пациенти с чернодробно заболяване, довело до чернодроб-
на недостатъчност. Бъбречно увреждане: Не е необходимо адаптира-
не на дозата при пациенти с лека до умерена бъбречна дисфункция
(креатининов клирънс 30 до 80 ml/min). Аритави не трябва да се
употребява при пациенти с тежко бъбречно увреждане - креатининов
клирънс <30 ml/min. Педиатрична популация: Дулоксетин не трябва
да се употребява при деца и юноши на възраст под 18 години. Липс-
ват данни. Прекъсване на лечението: Трябва да се избягва рязко пре-
късване. Когато се прекъсва лечение с Аритави, дозата трябва да
бъде понижавана постепенно за период от поне една до две седмици,
за да се намали риска от реакции на отнемане. Ако след понижаване
на дозата или при прекъсване на лечението се наблюдават симптоми
на непоносимост, трябва да се има предвид възобновяване на назна-
чената преди това доза. Впоследствие, лекарят може да продължи да
понижава дозата, но по-постепенно.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или някое от помощните вещества. Едновременното приложение
на Аритави с неселективни, необратими инхибитори на моноамино-
оксидазата (МАО-инхибитори) е противопоказано. Чернодробно забо-
ляване, водещо до чернодробно увреждане. Аритави не трябва да се
прилага в комбинация с флувоксамин, ципрофлоксацин или еноксацин
(т.е. с мощни CYP1A2 инхибитори). Тежко бъбречно увреждане (креа-
тининов клирънс <30 ml/min). Започването на лечение с Аритави е
противопоказано при пациенти с неконтролирана хипертония, тъй
като може да изложи пациентите на потенциален риск от хиперто-
нична криза. Прочетете КХП!

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП! Аритави трябва да се прилага с внимание при пациенти с
анамнеза за: Мания, биполярно разстройство и/или гърчове; повише-
но вътреочно налягане или повишен риск от остра тесноъгълна гла-
укома; високо артериалното налягане и клинично значима хиперто-
ния; бъбречно увреждане; Съществува опасност от Серотонинов
синдром. При едновременното приложение на Аритави и растителни
лекарствени продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum
perforatum) нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат по-чес-
ти. Голямо депресивно разстройство и генерализирано тревожно
разстройство: Депресията се свързва с повишен риск от суицидни
мисли, самонараняване и самоубийство (събития, свързани със са-
моубийство). Този риск съществува до достигане на значима реми-
сия. Лекарите трябва да насърчават пациентите по всяко време да
съобщават за всякакви тъжни мисли или чувства. Аритави не тряб-
ва да се използва за лечение на деца и юноши под 18-годишна въз-
раст. Има съобщения за патологично кървене, като екхимози, пурпу-
ра и стомашно-чревно кървене, свързани с употреба на инхибитори
на обратното захващане на серотонина (SSRIs) и инхибитори на об-
ратното захващане на серотонин/норадреналин (SNRIs), включител-
но дулоксетин. При прилагане на дулоксетин е съобщавана хипонат-
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риемия, включително случаи със серумен натрий по-нисък от 110
mmol/l. Употребата на дулоксетин се свързва с поява на акатизия,
която се характеризира със субективно неприятно или изтощител-
но чувство на безпокойство и нужда от често движение, съпроводе-
на от неспособност за седене и стоене на едно място. По-вероятно
е това да се прояви в рамките на първите няколко седмици от лече-
нието. При пациенти, които получат тези симптоми, повишаването
на дозата може да бъде вредно. Съобщавани са случаи на чернодроб-
но увреждане с дулоксетин, включително силно повишение на чернод-
робните ензими (>10 пъти горната граница на нормата), хепатит и
жълтеница. Твърдите стомашно-устойчиви капсули Аритави съдър-
жат захароза. Пациентите с редки наследствени проблеми на непо-
носимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или заха-
разо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат този ле-
карствен продукт. Прочетете КХП!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не се препоръчва едновременната употреба на
Аритави със селективните обратими МАО-инхибитори, като мокло-
бемид. Антибиотикът линезолид е обратим неселективен МАО-инхи-
битор и не трябва да се назначава на пациенти, лекувани с Аритави.
Аритави не трябва да се прилага в комбинация с мощни инхибитори
на CYP1А2 като флувоксамин. Рискът от употреба на дулоксетин в
комбинация с други лекарствени продукти, които оказват влияние
върху ЦНС не е оценяван системно - препоръчва се повишено внима-
ние, когато Аритави се приема в комбинация с други централно дейс-
тващи лекарствени продукти или вещества, включително алкохол и
седативни лекарствени продукти (напр. бензодиазепини, морфиноми-
метици, антипсихотици, фенобарбитал, седативни антихистамини).
В редки случаи при пациенти, които приемат SSRIs/SNRIs (напр. паро-
кетин, флуоксетин) едновременно със серотонинергични лекарстве-
ни средства се съобщава за появата на серотонинов синдром. Пре-
поръчва се повишено внимание, ако Аритави се използва едновремен-
но със серотонинергични лекарствени средства, като SSRIs, SNRIs,
трициклични антидепресанти, като кломипрамин или амитриптилин,
МАО-инхибитори, като моклобемид или линезолид, жълт кантарион
(Hypericum perforatum) или триптани, трамадол, петидин и трипто-
фан. За пълната информация Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Дулоксетин няма ефект вър-
ху фертилитета при мъже, а ефектите при жени очевидно са само в
дози, които причиняват токсичност при майката. Поради липса на
адекватни данни Аритави трябва да се използва по време на бремен-
ност, само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за
плода. Жените трябва да бъдат съветвани да информират лекаря си,
ако забременеят, или ако планират забременяване по време на лече-
нието. Тъй като безопасността на дулоксетин при бебета не е ус-
тановена, употребата на Аритави по време на кърмене не се препо-
ръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
извършвани проучвания за влиянието върху способността за шофи-
ране и работа с машини. Употребата на дулоксетин може да бъде
свързана със седиране и замаяност. Пациентите трябва да бъдат
посъветвани да избягват потенциално рискови дейности, като шо-
фиране или работа с машини.

Опаковка: 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 капсули. HDPE опаковка за
капсули с РР капачка на винт и сушител. Не всички опаковки се пусна-
ти в употреба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf.,
Исландия

L01AA09  BENDAMUSTINE ACTAVIS / БЕНДАМУСТИН
АКТАВИС

Състав: 1 ml концентрат съдържа 2,5 mg бендамустинов хидрохло-
рид (bendamustine hydrochloride), когато се разтвори съгласно указа-
нията. Един флакон съдържа 25 mg или 100 mg бендамустинов хид-
рохлорид. Помощни вещества: Манитол.

Показания: Лечение от първа линия на хронична лимфоцитна левке-
мия (стадий В или С по Binet) при пациенти, за които комбинираната
химиотерапия с флударабин е неподходяща. Като монотерапия при
пациенти с индолентни нехочкинови лимфоми с прогресия на заболя-
ването по време или в рамките на 6 месеца след лечение с ритукси-
маб или режим, съдържащ ритуксимаб. Лечение от първа линия на
мултиплен миелом (стадий II с прогресия или стадий III по Durie-
Salmon) в комбинация с преднизон при пациенти на възраст над 65
години, които не са подходящи за автоложна трансплантация на
стволови клетки и които имат клинично изявена невропатия по вре-
ме на диагнозата, изключваща прилагането на лечение, съдържащо
талидомид или бортезомиб.

Дозировка и начин на приложение: Интравенозна инфузия в продъл-
жение на 30-60 минути. Инфузията трябва да се прилага под наблю-
дението на квалифициран лекар с опит в използването на химиотера-
певтични средства. Влошената функция на костния мозък е свърза-
на с предизвиканата от химиотерапията повишена хематологична
токсичност. Лечение не трябва да започва, ако броят на левкоцити-
те и/или тромбоцитите е спаднал до <3000/mcl или <75000/mcl съ-
ответно. Дозировкавката е в зависимост от конкретното заболя-
ване. Прочетете КХП! Начин на приложение: Прахът за концентрат
за инфузионен разтвор трябва да се разтвори с вода за инжекции,
разрежда се с инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)
и след това се прилага чрез интравенозна инфузия. За указания от-
носно разтварянето, разреждането и приложението на лекарствения
продукт преди употреба Прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во иди към някое от помощните вещества; По време на кърмене;
Тежко чернодробно увреждане (серумен билирубин >3,0 mg/dl), Жъл-
теница; Силна супресия на костния мозък и тежки промени в кръвна-
та картина (спадане на броя на левкоцитите и/или тромбоцитите
до < 3000/mcl или < 75000/mcl, съответно); Сериозна хирургична ин-
тервенция по-малко от 30 дни преди началото на лечението Инфек-
ции, особено с левкопения; Ваксинация срещу жълта треска.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други  форми на
взаимодействие: Не са провеждани in vivo проучвания за взаимодейс-
твия. При комбиниране на бендамустинов хидрохлорид с миелосупре-
сивни средства, ефектът на бендамустинов хидрохлорид и/или на ед-
новременно приложените лекарствени продукти върху костния мо-
зък може да се засили. Всяко лечение, което влошава общото състо-
яние на пациента или уврежда функцията на костния мозък може да
засили токсичността на бендамустинов хидрохлорид. Комбиниране-
то на бендамустинов хидрохлорид с Циклоспорин или Такролимус мо-
же да доведе до ексцесивна имуносупресия с риск от лимфопролифе-
рация. Цитостатиците могат да намалят образуването на антите-
ла след ваксинация с живи вируси и да повишат риска от инфекция,
което може да доведе до фатален изход. Този риск е повишен при па-
циенти, които вече са с потисната имунна система вследствие на
подлежащото заболяване. Метаболизмът на бендамустин включва
Цитохром P450 (CYP) 1А2 изоензима. Следователно, съществува
възможност за взаимодействие с инхибитори на CYP1А2, като Флу-
воксамин, ципрофлоксацин, ацикловир и циметидин.
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Фертилитет, бременност и кърмене: Бендамустин Актавис 2,5
mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор не трябва да се из-
ползва по време на бременност, освен при категорична необходи-
мост. Майката трябва да бъдат информирана относно риска за пло-
да. Ако лечението с бендамустинов хидрохлорид е абсолютно необхо-
димо по време на бременност или ако по време на лечението настъпи
бременност, пациентката трябва да бъде информирана относно рис-
ковете за нероденото дете и трябва да се проследява внимателно.
Трябва да се обмисли възможността за генетична консултация. Не е
известно дали бендамустин преминава в кърмата, поради което
употребата на Бендамустин е противопоказана по време на кърме-
не. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективни ме-
тоди за контрацепция, преди и по време на лечение с Бендамустин.
На мъже, лекувани с Бендамустин се препоръчва да не стават бащи
по време на лечението и до 6 месеца след неговото прекратяване.
Преди началото на лечението трябва да се потърси консултация от-
носно консервация на сперма, тъй като е възможно да настъпи необ-
ратим стерилитет вследствие на лечението с Бендамустин Акта-
вис 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен разтвор.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Не са
провеждани проучвания. По време на лечението с бендамустинов хид-
рохлорид, обаче, се съобщава за атаксия, периферна невропатия и
сънливост. Пациентите трябва да бъдат посъветвани, ако получат
такива симптоми да избягват потенциално опасни дейности, като
шофиране и работа с машини.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: При работа с
Бендамустан Актавис 2,5 mg/ml прах за концентрат за инфузионен
разтвор, трябва да се избягва вдишване, контакт с кожата или кон-
такт с лигавиците (да се носят ръкавици и защитно облекло!). Кон-
таминираните части на тялото трябва да се измият внимателно с
вода и сапун, а очите да се промият с физиологичен разтвор. При
възможност се препоръчва да се работи върху специални обезопасе-
ни работни плотове (с ламинарен въздушен поток), покрити с непро-
мокаемо, абсорбиращо фолио за еднократна употреба. Бременни же-
ни от медицинския персонал не трябва да работят с цитостатици.
Прахът за концентрат за инфузионен разтвор трябва да се разтво-
ри с вода за инжекции, да се разреди с 9 mg/ml (0,9%) инжекционен
разтвор на натриев хлорид и след това да се приложи чрез интраве-
нозна инфузия. Трябва да се използва асептична техника. Разтворът
трябва да се използва само ако е бистър и без видими частици. Неиз-
ползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от не-
го трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.
Прочетете КХП!

Опаковка: Стъклени тип I кафяви флакони с вместимост 26 ml или 60
ml c бромбутил-каучукови запушалки (lyo-stopper) тип I и алуминиева
капачка с полипропиленов диск. Флаконите могат да бъдат обвити с
предпазно покритие. Флаконите от 26 ml съдържат 25 mg бендамус-
тинов хидрохлорид и се предлагат в опаковки от 1, 5, 10 и 20 флако-
на. Флаконите от 60 ml съдържат 100 mg бендамустанов хидрохло-
рид и се предлагат в опаковки от 1 и 5 флакона. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf.

CITROSEPT DENTAL / ЦИТРОСЕПТ ДЕНТАЛ
Медицинско изделие

Състав: Propylene Glycol, Glycerin, Aqua, PVP, Citrus Paradisi, Menthol,
Benzalkonium Chloride

Действие: Успокоява раздразненията на лигавицата и предотвратя-
ва неприятната миризма в устата. Помага за поддържането на нор-

мална флора на устната кухина. Освежаващ антибактериален гел за
по-добра хигиена на устната кухина. Помага за предотвратяване на
орален дискомфорт, особено на онези лица, които използват протези
и скоби.

Начин на употреба: Малко количество от гела се нанася върху венци-
те и/или небцето след миене на зъбите, устата не се изплаква и не
се приема храна и течности в продължение на 1 час. Използвайте 3-4
пъти на ден. В случай на орална инфекция трябва да потърсите съ-
вет от вашия зъболекар или лекар.

Опаковка: гел х 15 g

Производител: Cintamani

J06BB04 HEPATECT CP / ХЕПАТЕКТ

Състав: Човешки белтък 50 g/l, от които поне 96% е IgG, със съдър-
жание на антитела срещу повърхностния антиген (HBs) на хепатит
В вируса от 50 IU/ml. Всеки флакон от 2 ml съдържа: 100 IU; Всеки
флакон от 10 ml съдържа: 500 IU; Всеки флакон от 40 ml съдържа:
2000 IU; Всеки флакон от 100 ml съдържа; 5000 IU. Разпределение на
класовете IgG: IgG1: 59% IgG2: 35% IgG3: 3% IgG4: 3%. Максимално съ-
държание на IgA 2 000 mcg/ml. Помощни вещества: Глицин, вода за ин-
жекции.

Показания: Профилактика на реинфекция с вируса на хепатит В след
чернодробна трансплантация по повод индуцирана от хепатит В чер-
нодробна недостатъчност. Имунопрофилактика на хепатит В: При
случайна експозиция на неимунизирани лица (включително хора, чиято
ваксинация е незавършена или е с неизвестен статус); При пациенти
на хемодиализа, докато ваксинацията стане ефективна; При новоро-
дено от майка-носителка на вируса на хепатит В; При лица, които не
са показали имунен отговор (липса на откриваеми антитела срещу
хепатит В) след ваксинация и за които е необходима продължителна
профилактика поради продължителен риск от инфектиране с хепа-
тит В.

Дозировка и начин на приложение: Профилактика на реинфекцин с хе-
патит В вирус след чернодробна трансплантация по повод на индуци-
рана от хепатит В чернодробна недостатъчност:
При възрастни: 10 000 IU в деня на трансплантацията периопера-
тивно, а след това 2000-10000 IU (40-200 ml)/ дневно в продължение
на 7 дни и колкото е необходимо за да се поддържат нивата на анти-
телата над 100-150 IU/l при пациенти, негативни за HBV-ДНК, и над
500 IU/I при пациенти, позитивни за HBV-ДНК.
При деца: Дозировката трябва да се коригира съобразно повърхност-
та на тялото на база 10000 IU/1,73 sq.m.
Имунопрофилактика на хепатит В: Профилактика на хепатит В при
случайна експозиция на неимунизирани лица: Поне 500 IU (10 ml) в за-
висимост от интензитета на експозицията, колкото е възможно
по-скоро след експозицията, и за предпочитане в рамките на 24-72
часа; Имунопрофилактика на хепатит В при пациенти на хемодиали-
за: 8-12 IU (0,16 - 0,24 ml)/kg c максимум от 500 IU (10 ml) на всеки 2
месеца до сероконверсия след ваксинацията; Профилактика на хепа-
тит В при новородено от майка-носителка на вируса на хепатит В
при раждането или колкото е възможно по-скоро след раждането: 30-
100 IU (0,6-2 ml)/kg. Приложението на имуноглобулин против хепатит
В може да се повтаря до настъпване на сероконверсия след ваксина-
цията. При всички тези ситуации силно се препоръчва ваксинацията
срещу хепатит В вирус. Първата ваксинална доза може да се инжек-
тира на същия ден като имуноглобулина против хепатит В, но на
различно място. При лицата, които не показват имунен отговор
(липса на откриваеми анти-хепатит В антитела) след ваксинация и
за които е необходима продължителна профилактика, може да се има
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предвид приложението на 500 IU (10 ml) на възрастни и 8 IU (0,16
ml)/kg на деца всеки 2 месеца, като се счита, че минималният тигър
на протективни антитела е 10 mIU/mL.
Начин на приложение: Хепатект СР трябва да се инфузира интраве-
нозно с начална скорост от 0,1 ml/kg/час за 10 минути. Ако се понася
добре, скоростта на приложение може да се повишава постепенно до
максимум от 1 ml/kg/час. Клиничният опит при новородени от май-
ки-носителки на вируса на хепатит В показва, че интравенозният Хе-
патект СР, използван при скорост на инфузия от 2 ml за 5 до 15 ми-
нути, също се понася добре.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставки-
те. Свръхчувствителност към човешки имуноглобулини.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Упот-
ребата на нормални IVIg е свързана с тромбемболични усложнения.
Затова се препоръчва предпазливост особено при пациенти с тром-
ботични рискови фактори. Пациентите трябва да се проследяват
редовно за серумните нива на анти-HBs антитела. Определени теж-
ки нежелани лекарствени реакции могат да са свързани със скорост-
та на инфузия. За пълната информция прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Приложението на имуноглобулини може да интер-
ферира с развитието на имунен отговор към живи атенюирани ви-
русни ваксини като рубеола, заушка, морбили и варицела за период до
3 месеца. След приложението на този продукт трябва да измине ин-
тервал от 3 месеца преди ваксинация с живи атенюирани вирусни
ваксини. Човешки имуноглобулин против хепатит В трябва да се
прилага три до четири седмици след ваксинацията с такава жива
атенюирана ваксина, като в случай че приложението на човешки иму-
ноглобулин против хепатит В е необходимо в рамките на три до че-
тири седмици след ваксинацията, то тогава реваксинация трябва да
се извърши три месеца след приложението на човешки имуноглобу-
лин против хепатит В.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на този ле-
карствен продукт за употреба при хора по време на бременност не е
установена в контролирани клинични проучвания, поради което тряб-
ва да бъде прилаган с повишено внимание при бременни жени и кър-
мачки. Доказано е, че интравенозният имуноглобулин G преминава
през плацентата, което е по-силно изразено през третия тримес-
тър. Клиничният опит с имуноглобулини предполага, че не трябва да
се очакват никакви вредни ефекти върху хода на бременността или
върху фетуса и новороденото. Имуноглобулините се екскретират в
майчиното мляко и може да допринесат за предпазване на новороде-
ното от патогени, които навлизат през лигавиците. Клиничният
опит с имуноглобулини предполага, че не се очакват вредни ефекти
върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Спо-
собността за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена
от някои нежелани реакции, свързани с интравенозните имуноглобу-
лини. Пациентите, получили нежелани реакции по време на лечението,
трябва да изчакат те да отзвучат, преди да шофират или да рабо-
тят с машини.

Специални условия на съхранение: Продуктът не трябва да се изпол-
зва след датата на срока на годност, обозначена на етикета Хепа-
тект СР трябва да се съхранява при + 2°С до + 8°С. Да не се замра-
зява. Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпа-
зи от светлина. Разтворът трябва да се прилага незабавно след от-
варяне на флакона.

Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смес-
ва с други лекарствени продукти. Не трябва да се прибавят никакви

други вещества към разтвора Хепатект СР, тъй като всяка промя-
на в концентрацията на електролитите или на рН може да доведе до
преципитация и денатурация на белтъците.

Указания за употреба и изхвърляне: Този продукт трябва да се пос-
тави на стайна или телесна температура преди употреба. Разтво-
рът трябва да е бистър или леко опалесцентен. Не използвайте раз-
твори, които са мътни или имат отлагания. Неизползваният про-
дукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в
съответствие с местните изисквания.

Опаковка: Хепатект СР е готов за употреба инфузионен разтвор,
предлаган във флакони (тип П стъкло) с гумена запушалка (бромобу-
тил) и капачка (алуминиева): Флакон със 100 IU в 2 ml разтвор; Фла-
кон с 500 IU в 10 ml разтвор; Флакон с 2000 IU в 40 ml разтвор; Фла-
кон с 5000 IU в 100 ml разтвор. Всяка опаковка съдържа един флакон.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Biotest Pharma GmbH,
Германия

За контакт: Антисел - 02/9531224

J01МА14  MOXISTAD / МОКСИСТАД

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 436,80 mg моксифлокса-
цинов хидрохлорид(moxifloxacin hydrochloride), еквивалентен на 400 mg
моксифлоксацин(moxifloxacin). Помощни вещества: Ядро на таблет-

ката: Микрокристална целулоза, Повидон К-30, Кроскармелоза нат-
рий, Силициев диоксид, колоиден, безводен; Магнезиев стеарат; Фил-

миращо покритие: Хипромелоза, Пропилен гликол, Титанов диоксид
(E171), Талк, Железен оксид, червен (E172).

Показания: Моксистад 400 mg филмирани таблетки са предназначени
за лечение на бактериални инфекции при пациенти на 18-годишна въз-
раст и по-възрастни, причининени от бактерии, чувствителни към
моксифлоксацин. Моксифлоксацин трябва да се използва само, когато
употребата на други антибактериални средства, които обикновено
се препоръчват за първоначално лечение на такива инфекции се смя-
та за неподходяща, или когато лечението на инфекцията с тях е било
неуспешно: Остър бактериален синузит (адекватно диагностици-
ран); Екзацербации на хроничен бронхит (адекватно диагностициран);
Придобита в обществото пневмония, с изключение на тежките фор-
ми; Леко до умерено изразена тазова възпалителна болест (напр. ин-
фекции на горния генитален тракт при жени, включително салпингит
и ендометрит), без наличие на свързан тубо-овариален или тазов аб-
сцес. Не се препоръчва употребата на Моксистад 400 mg филмирани
таблетки като монотерапия за лечение на при лека до умерена тазо-
ва възпалителна болест, а трябва да се прилага в комбинация с друго
подходящо антибактериално средство (напр. цефалоспорин), поради
повишена резистентност на Neisseria gonorrhoeae към моксифлакса-
цин, освен ако може да се изключи моксифлоксацин-резистентна
Neisseria gonorrhoeae. Моксистад 400 mg филмирани таблетки може
да се използва за завършване на курс на лечение при пациенти, които
са показали подобрение по време на първоначалното лечение с интра-
венозен моксифлоксацин за следните показания: Придобита в общес-
твото пневмония, Усложнени инфекции на кожата и кожните струк-
тури. Моксистад 400 mg филмирани таблетки не трябва да се изпол-
зват за иницииране на лечение за всеки тип инфекция на кожата и
кожните структури или при тежка форма на придобита в общество-
то пневмония. Трябва да се вземе предвид официалното ръководство
за подходящата употреба на антибактериални средства.

Дозировка и начин на приложение: Филмираните таблетки трябва
да се поглъщат цели, с достатъчно течност и могат да се приемат
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независимо от храна. Дозировка (възрастни): Една филмирана таб-
летка 400 mg един път дневно. Не е необходима корекция на дозиров-
ката при пациенти с лекодо тежко увредена бъбречна функция или при
пациенти на хронична диализа напр. хемодиализа и продължителна ам-
булаторнопровеждана перитонеална диализа. Няма достатъчно дан-
ни за пациенти с нарушена чернодробна функция. Не е необходима ко-
рекция на дозировката при пациенти в напреднала възраст и с ниско
телесно тегло. Моксифлоксацин е противопоказан при деца и подрас-
тващи (под 18 годишна възраст). Ефикасността и безопасността
на моксифлоксацин при деца и подрастващи не е установена.

Продължителност на приложението: Моксистад400 mg филмирани
таблетки трябва да се използват за лечение със следната продължи-
телност: Eкзацербацияна хроничен бронхит 5-10 дни; Придобита в
обществото пневмония 10 дни; Остър бактериален синузит 7 дни;
Лека до умерено изразена тазова възпалителна болест 14 дни; Услож-
нени инфекции на кожата и кожните структури (обща продължител-
ност на допълнително лечение (интравенозно, последвано от перора-
лен прием) 7-21 дни. Моксистад 400 mg филмирани таблетки са изс-
ледвани в клинични проучвания с продължителност на лечението до
21 дни при усложнени инфекции на кожата и кожните структури. Пре-
поръчваната доза (400 mg един път дневно) и продължителността
на терапията не трябва да се превишава.

Противопоказания: Свръхчувствителност към моксифлоксацин, към
друг хинолонов антибиотик или към някое от помощните вещества;
Бременност и кърмене; Пациенти под 18-годишна възраст; Пациенти
с анамнестични данни за възпаление на сухожилия/нарушение, свърза-
но с  ечение с хинолони. В предклинични проучвания и при хора са наб-
людавани промени в сърдечната  електрофизиология след приемане
на моксифлоксацин, под формата на удължаване на QT  интервала. От
съображения за безопасност Моксистад400 mg е противопоказан при
пациенти с: вродено или документирано придобито състояние на
удължен QT интервал; нарушения на електролитния баланс, особено
некоригирана хипокалиемия;  клинично значима брадикардия; клинично
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 удъл-
жават QT интервала. Поради ограничените клинични данни, моксиф-
локсацин е също противопоказан при пациенти с увредена чернодроб-
на функция (Child Pugh C) и при пациенти с повишени трансаминази
повече от 5-пъти над горната граница на нормата.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Полза-
та от лечението с моксифлоксацин, особено при инфекции с ниска
степен на тежест, трябва да бъде внимателно съобразена с инфор-
мацията, съдържаща се в „Специални предупреждения и предпазни
мерки при употреба” от пълната Кратка Характеристика на продукта.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на моксиф-
локсацин по време на бременност при хора не е оценявана. Проучвани-
ята при животни показват репродуктивна токсичност . Потенциал-
ният риск при хора не е известен. Поради експерименталния риск от
увреждане от флуорохинолони на хрущяла на носещите стави при
незрели животни и обратими ставни травми, описани при деца, при-
емащи някои флуорохинолони, моксифлоксацин не трябва да се изпол-
зва при бременни жени. Няма налични данни за жени с лактация и кър-
мачки. Предклиничните данни показват, че малки количества моксиф-
локсацин се секретират в млякото. Поради липсата на данни при хо-
ра и поради експерименталния риск от увреждане от флуорохиноло-
ните на хрущяла на носещите стави при незрели животни, кърмене-
то е противопоказано по време на лечение с моксифлоксацин. Проуч-
вания при животни не показват увреждане на фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
проведени проучвания върху ефектите на моксифлоксацин върху спо-
собността за шофиране и работа с машини. Флуорохинолоните,
включително моксифлоксацин, могат да доведат до увреждане спо-
собността на пациентите да шофират или да работят с машини по-
ради реакции от страна на ЦНС (например замайване, остра, преход-
на загуба на зрение…) или остра и краткотрайна загуба на съзнание
(синкоп). Пациентите би следвало да бъдат съветвани да проверят
как реагират на моксифлоксацин преди да шофират или работят с
машини.

Опаковка: Блистери (PVC/PVDC/ALфолио), Опаковки от 5, 7, 10, 25, 50
таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в про-
дажба.

Притежател на разрешението за употреба: STADA Arzneimittel AG

ПРЕГНАКЕЪР СИРОП / PREGNACARE LIQUID
Хранителна добавка

Състав в 5 мл.: Витамин D3 10 mcg, Витамин Е (природен източник) 4
mg, Витамин С 70 mg, Витамин B1 тиамин 3 mg, Витамин B2 рибофла-
вин 2 mg, Витамин B3 ниацин 20 mg, Витамин B6 10 mg, Фолиева кисе-
лина 400 mcg, Витамин B12 6 mcg, Пантотенова киселина 6 mg, Био-
тин 150 mcg, Бетакаротен (природен източник) 1 mg, Витамин K 70
mcg, Желязо 15 mg, Селен 30 mcg, Цинк 7.5 mg, Йод 150 mcg, Мед 1 mg.

Предназначение: Пълноценна хранителна добавка за жени преди и по
време на бременност. Не съдържа изкуствени оцветители, глутен,
консерванти, сол, мая, лактоза. Подходяща за вегетарианци.

Дозировка и начин на приложение: 5 мл. дневно с основното хранене.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Прегнакеър сироп®

трябва да се приема на пълен стомах. С този продукт не е необходи-
мо да се приемат допълнително хранителни добавки. Може да се при-
ема толкова дълго, колкото е препоръчано.

Опаковка: Пластмасова бутилка 200 милилитра.

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобритания

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД,
тел. 02/ 4423112

УЕЛМЕН ЗАЧЕВАНЕ/ WELLMAN CONCEPTION
Хранителна добавка

Състав в 1 таблетка: Екстракт от Перуанска МАКА 250 mg, Екст-
ракт Ликопен 1,5 mg, Екстракт борова кора 30 mg, Октакозанол 3
mg, Инозитол 40 mg, L-глутатион 2,5 mg, L-аргинин 10 mg, Сибирски
Жен Шен 30 mg, Со- ензим Q10- 2 mg, Селен 100 mcg, Витамин D3 10
mcg, Витамин Е (природен източник) 30 mg, Витамин С 90 mg, Вита-
мин B1 тиамин 12 mg, Витамин B2 рибофлавин 5 mg, Витамин B3 ни-
ацин 5 mg, Витамин B6 10 mg, Фолиева киселина 400 mcg, Витамин
B12 50 mcg, Пантотенова киселина 10mg, Биотин 150 mcg, Желязо 6
mg, Цинк 15 mg, Хром 50 mcg, Мед 1 mg, Манган 0,5 mg, Магнезий 60
mg, витамин А 750 mcg, Цитрусови биофлавоноиди 10 mg.

Предназначение: Пълноценна хранителна добавка за мъже с репродук-
тивни проблеми. Не съдържа изкуствени оцветители, глутен, кон-
серванти, сол, мая, лактоза. Подходяща за вегетарианци. Може да се
приема колкото е необходимо.
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Дозировка и начин на приложение:1 таблета дневно с основното
ядене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза  Да се приема
на пълен стомах с чаша вода или друга студена напитка. С този про-
дукт не е необходимо да се приемат допълнително хранителни до-
бавки. Може да се приема толкова дълго, колкото е препоръчано.

Опаковка: Картонена опаковка съдържаща 30 таблетки

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобритания

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД, тел. 02/
4423112

УЛТРА РЕСВЕРАТРОЛ/ ULTRA™ RESVERATROL
Хранителна добавка

Състав в 1 таблетка: 100 mg ресвератрол извелечен от Гигантска
Японска Фалопия.

Предназначение:УЛТРА™ Ресвератрол ликвидира опасните свободни
радикали, увеличава гликозната толерантност на диабетиците, по-
добрява сърдечната функция, подобрява физическия и умствения
статус и концентрацията, убива бактерии, вируси и гъбички, увели-
чава продължителността на живота при животните, подобрява
енергийното производство на клетките. Данните сочат, че удължа-
ва живота на клетките и организмите, потиска рака, поправя повре-
дено ДНК, предпазва от клетъчни повред и причинени от ядрена ради-
ация и др.

Дозировка и начин на приложение: Една – две таблети дневно с ос-
новното хранене. Да се приема с чаша вода. Не се дъвчи. Да не се пре-
вишава препоръчваната дневна доза.  Да се приема на пълен стомах.
С този продукт не е необходимо да се приемат допълнително храни-
телни добавки. Може да се приема толкова дълго, колкото е препоръ-
чано.

Опаковка: Картонена опаковка с 30 таблетки

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобритания

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД,
тел. 02/ 4423112

УРИНАЛ МЕДИКЪЛ/ URINAL MEDICAL
Медицинско изделие

Състав: Всяка таблетка Уринал Медикъл съдържа 120 mg стандар-
тизиран екстракт от червена боровинка.

Показания: Лечение на повтарящи се цистити. Превенция на инфек-
ции на долните пикочни пътища

Описание: Уринал Медикъл е медицинско изделие, предназначено за ле-
чение и превенция на повтарящи се цистити и други инфекции на дол-
ните пикочни пътища (ИДПП), причинени от бактерии или гъбички
(Candida и други). Циститът представлява бактериално възпаление
на пикочния мехур и уретрата. В повечето случаи се дължи на инва-
зия на бактерии Ешерихия коли, част от микрофлората на долните
отдели на стомашно-чревния тракт. При подходящи условия, позво-
ляващи прикрепване и растеж в иначе стерилните пикочни пътища
се развива инфекция. Характерна симптоматика: парене при уринира-
не, често уриниране, мътна или с неприятен мирис урина.

Дозировка: Препоръчваната доза е 1 таблетка дневно. Таблетката
трябва да се изпие с вода, след хранене. Препоръчваме при прием на
продукти, съдържащи червена боровинка да приемате и достатъчно
количество течности – поне 2 л вода дневно, за да улесните диуреза-
та. Преустановете приема на Уринал Медикъл след 1 месец.

Опаковка: 10 таблетки

Притежател на разрешението за употреба: Walmark

N02AB03 VELLOFENT / ВЕЛОФЕНТ

Състав: Велофент 67 микрограма сублингвални таблетки. Всяка
таблетка съдържа 110 микрограма фентанил цитрат, еквивалентни
на 67 микрограма фентанил. Помощни вещества: Всяка таблетка съ-
държа 0,651 mg натрий. Безводен калциев хидроген фосфат, Микрок-
ристална целулоза, Безводен Динатриев фосфат, Хипромелоза, Мак-
рогол, Магнезиев стеарат, Малтодекстрин, Титаниев диоксид
(Е171), Триацетин, Печатарско мастило [шеллак, черен железен оксид
(Е172)]

Показания: Велофент е показан за лечение на внезапна пронизваща
болка (ВТР) при възрастни онкоболни, които са на поддържаща опио-
идна терапия за хронични болки. ВТР е преходно усилване на болката,
проявяващо се на фона на принципно контролираната упорита болка.
Пациенти на поддържащо опиоидно лечение са тези пациенти, които
приемат минимум 60 mg морфин перорално на ден, минимум 25 мик-
рограма подкожно фентанил на час, минимум 30 mg оксикодон на ден,
минимум 8 mg хидроморфон перорално на ден или еквивалентна анал-
гетична доза от друг опиоид в продължение на една седмица или по-
дълго.

Дозировка и начин на приложение: Лечението следва да започне и да
продължи под наблюдението на лекар с опит в прилагането на опио-
идна терапия при онкоболни пациенти. Велофент се поставя директ-
но под езика в най-дълбоката част. Велофент не трябва да се поглъ-
ща, а да се остави да се разтвори напълно в подезичната кухина без
дъвчене или смучене. Пациентите да бъдат инструктирани да не
приемат никаква храна или течности докато сублингвалната таб-
летка не се разтвори напълно. След 30 минути, ако все още има ос-
татъци от таблетката Велофент, те могат да бъдат погълнати.
При пациенти със сухота в устата, може да се използва вода за ов-
лажняване на устната лигавица преди приемане на Велофент. Преди
пациентите да бъдат титрирани с Велофент, се предполага, че пос-
тоянната им упорита болка е контролирана с опиоидна терапия, и че
обикновено имат не повече от 4 епизода на внезапна пронизваща
болка на ден. Целта на титрирането на дозата е да се определи оп-
тималната поддържаща доза за продължително лечение на епизоди-
те на внезапна болка. Тази оптимална доза би следвало да осигури
адекватно обезболяване при приемливо ниво на неблагоприятните
реакции. Оптималната доза Велофент се определя чрез възходящо
титриране индивидуално за всеки пациент. Във фазата на титрира-
не на дозата могат да се използват няколко дозировки. Първоначал-
ната доза Велофент следва да бъде 133 микрограма, титрирана въз-
ходящо според нуждите в целия диапазон налични концентрации. Па-
циентите следва да бъдат наблюдавани внимателно до постигане на
оптимална доза. Преминаването от други фентанил-съдържащи про-
дукти към Велофент не трябва да става в съотношение 1:1 поради
различните профили на абсорбция. Ако пациентите сменят друг фен-
танил-съдьржащ продукт, е необходимо ново титриране на дозата
на Велофент. Лекарят следва във всеки случай да отчита клиничните
нужди, възрастта и съпътстващите заболявания на пациента. Про-

четете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активната състав-
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ка или някое от помощните вещества; Пациенти без поддържаща
опиоидна терапия поради повишения риск от респираторни депресия;
Едновременна употреба на инхибитори на моноаминовата оксидаза
(МАО) или до 2 седмици след прекратяване на употребата на МАО ин-
хибитори; Остра респираторна депресия или остра обструктивна
белодробна болест; Лечение на остра болка, различна от ВТР.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Паци-
ентите и техните близки следва да бъдат информирани, че Вело-
фент съдържа активно вещество в количество, което може да бъде
фатално за дете и следователно следва да съхраняват всички таб-
летки на недостъпно за деца и здрави хора място по всяко време. За
минимизиране на риска от свързани с опиоидите нежелани реакции и
за определяне на ефективната доза пациентите задължително се
проследяват внимателно от медицински специалисти по време на
процеса на Титриране. Необходимо е особено внимание при пациенти
със сърдечни, бъбречни и/или чернодробни заболявания, при пациенти
с хипотония и хиповолемия. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Велофент е противопоказан за употреба при паци-
енти, приемали инхибитори на моноамино оксидазата (МАО инхиби-
тори) до преди 14 дни поради наличие на данни за силно и непредсказу-
емо засилване на действието на опоидните аналгетици от МАО Ин-
хибиторите. Фентанил се метаболизира от изоензима CYP3A4 в чер-
ния дроб и чревната лигавица. CYP3A4- инхибитори като: Макролидни
антибиотици (напр. еритромицин, кларитромицин, телитромицин);
Азолни противогъбични препарати (напр. кетоконазол, итраконазол и
Флуконазол); Някои протеазни инхибитори (напр, ритонавир, индина-
вир, Нелфинавир, саквинавир); Блокери на калциевите канали (напр.
дилтиазем или верапамил); Антиеметици (напр. апрепитант или дро-
набинол); Антидепресанти (напр. флуоксетин); Антиациди (напр. ци-
метидин) или алкохолът може да повишат бионаличността на перо-
ралния фентанил и да намалят системното му изчистване, което да
доведе до по-силни и по-продължителни опиоидни ефекти и да причини
потенциално фатална дихателна депресия. Подобни ефекти могат да
се наблюдават след едновременно консумиране на сок от грейпфрут,
който доказано инхибира CYP3A4. Ето защо е необходимо повишено
внимание при едновременен прием на фентанил с инхибитори на
CYP3A4. Пациентите, приемащи Велофент, които започват лечение
с, или увеличават дозата на инхибитори на CYP3А4, следва да бъдат
проследявани внимателно за признаци на опиоидна токсичност в про-
дължителен период от време.
Едновременната употреба на Велофент със силни CYP3А4 индуктори
като Барбитурати и други седативни средства (напр. фенобарби-
тал); Антиепилептични средства (напр. карбамазепин, фенитоин, ок-
скарбазепин); Някои антивирусни препарати (напр. ефавиренц, неви-
рапин); Противовъзпалителни средства или имуносупресори (напр.
глюкокортикоиди); Антидиабетици (напр. пиоглитазон); Антибиоти-
ци за лечение на туберкулоза (напр. рифабутин, рифампин); Психот-
ропни вещества (напр. модафинил); Антидепресанти (напр. жълт
кантарион)
може да доведе до понижени плазмени концентрации на фентанил, ко-
ето да намали ефикасността на Велофент. Пациенти, приемащи Ве-
лофент, които спират лечението си или намаляват дозата на
CYP3A4 индуктори, следва да бъдат наблюдавани за признаци на по-
вишена активност или токсичност на Велофент и дозата Велофент
съответно да се коригира.
Едновременната употреба на други депресанти на централната нер-
вна система, включително други опиоиди, седативи или хипнотици,
общи аналгетици, фенотиазини, успокоителни, мускулни релаксанти,
седиращи антихистамини и алкохол може да предизвика допълнител-
ни ефекти на депресия.
Едновременната употреба на парциални опиоидни агонисти/антаго-
нисти (напр. бупренорфин, налбуфин, пентазоцин) не се препоръчва.
Те имат висок афинитет към опиоидните рецептори с относително

ниска присъща активност и следователно частично антагонизират
аналгетичния ефект на фентанил и могат да индуцират симптоми
на отнемане при зависими от опоиди пациенти.
Едновременното приложение на фентанил със серотонинергичен
агент като селективен инхибитор на обратния захват на серотонин
(SSRI) или серотонин норепинефрин ре-ъптейков инхибитор (SNRI).
или инхибитор на моноаминовата оксидаза (МАОI) може да повиши
риска от серотонинов синдром, потенциално животозастрашаващо
състояние.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват достатъчно данни
за употребата на фентанил при бременни. Изследванията върху жи-
вотни показват репродуктивна токсичност. Потенциалният риск за
хората не е известен. Велофент не следва да се употребява по време
на бременност, освен ако не е наложително. След продължително ле-
чение фентанил може да причини абстиненция в новороденото. Упот-
ребата на фентанил по време на родилни болки и раждане не се препо-
ръчва (включително цезарово сечение), тъй като той преминава през
плацентата и може да причини респираторна депресия на плода или
новороденото. Ако се прилага, лекарят следва да разполага с анти-
дот за детето. Фентанил преминава в кърмата и може да причини
седиране и респираторна депресия на кърмачето. Кърмачките не
следва да приемат фентанил и кърменето следва да се преустанови
за минимум 48 часа след последния прием на фентанил.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания за влиянието върху способността за шофи-
ране и работа с машини. Опиоидните аналгетици, обаче, може да вло-
шат умствените и/или физически способности, необходими за из-
пълнение на потенциално опасни задачи (напр. шофиране или работа с
машини). Пациентите следва да бъдат инструктирани да не шофи-
рат и да не работят с машини, ако чувстват сънливост, замаяност
или зрителни нарушения докато приемат Велофент, и да не шофират
и да не работят с машини докато не са сигурни в своите реакции.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Сублингвални-
те таблетки с остатъчно активно вещество не трябва да се изх-
върлят като битов отпадък. Отпадъчният материал следва да се
обезвреди. Пациентите/близките им следва да бъдат насърчавани да
изхвърлят неизползвания продукт в съответствие с националните и
местни изисквания.

Опаковка: Отлепващ се, защитен от деца блистер: блистер от поли-
амид-алуминий-PVC/ алуминиево фолио, поставен в картонена кутия.
блистер от полиамид-алуминий-PVC/ алуминиево-РЕТ фолио, поста-
вен в картонена кутия. По 3, 4, 15 или 30 сублингвални таблетки в
опаковка. Не всички опаковки може да са налични на пазара.

Притежател на разрешението за употреба: Анджелини Фарма Бъл-
гария ЕООД, тел.: 02/975 13 95
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