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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

А16АХ01 ALFALIPOIC / АЛФАЛИПОИК

Състав: Всяка филм. таблетка съдържа 600 mg тиоктова киселина
(Thioctic acid). Помощни вещества: Ядро: Лактоза монохидрат, Мик-
рокристална целулоза, Кроскармелоза натрий, Симетикон (65%), Маг-
незиев стеарат, Силициев диоксид, колоиден безводен, Хипромелоза;
Филмово покритие: Талк, Макрогол, Поливинилалкохол, Метакрилова
киселина кополимер, Натриев бикарбонат, Титанов диоксид (E171),
Хинолиново жълто (Е104), Жълт железен оксид (Е172); Указание за

диабетици: Една филм. таблетка съдържа по-малко от 0,0041 хлебни
единици.

Показания: Сетивни нарушения при диабетна полиневропатия.

Дозировка и начин на приложение: Една филм. таблетка, съответс-
тваща на 600 mg тиоктова киселина (алфа-липоева киселина), днев-
но, приета като единична доза приблизително 30 минути преди пър-
вото хранене за деня. При пациенти с тежки сетивни нарушения те-
рапията може да започне с парентерално прилагане на тиоктова ки-
селина. Филмираните таблетки трябва да се приемат цели и с дос-
татъчно количество течност, на гладно. Едновременното приемане
с храна може да попречи на резорбцията. Важно е пациенти с удълже-
но време за изпразване на стомаха да приемат таблетките 30 мину-
ти преди сутрешната закуска. Диабетната полиневропатия е хро-
нично заболяване, ето защо е необходима продължителна терапия. За
правилно лечение на диабетната полиневропатия е важно да се осъ-
ществява оптимален контрол над диабета.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към активно-
то вещество или към някое от помощните вещества. Поради липса
на клинични данни, не трябва да се употребява от деца и юноши.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Този
лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследстве-
ни проблеми на галактозна непоносимост, Lapp-лактазна недоста-
тъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да прие-
мат този лекарствен продукт.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Едновременната употреба на Алфалипоик води до
намаляване ефекта на цисплатината. Тиоктовата киселина е мета-
лен хелатор и по тази причина не трябва да се прилага едновременно
с метални съединения (напр. желязо- и магнезий- съдържащи лекарс-
твени продукти, млечни хранителни продукти - поради съдържание
на калций). Ако цялата дневна доза се приеме 30 минути преди закус-
ка, железните и магнезиевите препарати може да се приемат на
обяд или следобед. Необходимо е внимателно проследяване нивата на
кръвната захар, особено в началната фаза на терапията с Алфалипо-
ик, тъй като хипогликемичният ефект на приемани едновременно ан-

тидиабетни средства (инсулин и др.) може да бъде увеличен. В от-
делни случаи може да е наложително да се намали инсулиновата дози-
ровка или дозата на пероралните антидиабетни продукти, за да се
избегнат симптомите на хипогликемия. При редовна употреба на ал-
кохол, която сама по себе си е значителен риск за развитие и прогре-
сия на невропатната клинична картина, е възможно да се компроме-
тира успеха на лечението с Алфалипоик. За пациентите с диабетна
полиневропатия е препоръчително да избягват употребата на алко-
хол. Това се отнася и за периода, в който не се прилага терапия.

Фертилитет, бременност и кърмене: От публикуваните досега ре-
зултати за репродуктивна токсичност няма данни за увреждащо
плода действие. Тъй като няма достатъчен опит, доказващ безопас-
ността на лекарството по време на бременност, приложението му
трябва да става само след преценка на лекаря. Поради липса на данни
за преминаването на тиоктовата киселина в майчиното мляко,
трябва да се избягва употребата по време на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини: Ал-
фалипоик не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Блистер с 10 таблетки. Една опаковка съдържа 30 филми-
рани таблетки (3 блистера).

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД

J01DE01 ALPHACEF / АЛФАЦЕФ

Състав: Всеки флакон съдържа 1 g цефепим (cefepime) като цефепи-
мов хидрохлорид монохидрат (cefepime hydrochloride monohydrate). По-

мощни вещества: L-аргинин.

Показания: Възрастни: Алфацеф е показан за лечение на следните ин-
фекции, причинени от чувствителни на цефепим щамове на определе-
ни микроорганизми: инфекции на долните дихателни пътища (пнев-
мония, бронхит); инфекции на пикочните пътища (неусложнени и ус-
ложнени инфекции на пикочните пътища, включително пиелонефрит);
инфекции на кожата и меките тъкани; интраабдоминални инфекции
(перитонит, инфекции на жлъчните пътища); гинекологични инфек-
ции; септицемия; емпирично лечение при пациенти с фебрилна неут-
ропения. Цефепим като монотерапия е показан за емпирично лечение
на пациенти с фебрилна неутропения. При пациенти с висок риск от
тежки инфекции (напр., които скоро са претърпели трансплантация
на костен мозък, пациенти с хипотония, пациенти с подлежащо зло-
качествено хематологично заболяване или пациенти с тежка или
продължителна неутропения), антимикробната монотерапия може
да е неподходяща. Няма достатъчно данни в подкрепа на ефикасност-
та на цефепим като монотерапия при тези пациенти, профилактична



април 2016, НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

10

антимикробна терапия при пациенти, които подлежат на хирургични
процедури.
Деца: Алфацеф е показан при деца над 2-месечна възраст за лечение
на инфекции, причинени от чувствителни на цефепим патогени: пнев-
мония; инфекции на кожата и меките тъкани; инфекции на пикочните
пътища (неусложнени и усложнени инфекции на пикочните пътища,
включително пиелонефрит); септицемия; цефепим като монотерапия
е показан за емпирично лечение на пациенти с фебрилна неутропения.
При пациенти с висок риск от тежки инфекции (напр. пациенти, кои-
то скоро са претърпели трансплантация на костен мозък, пациенти
с хипотония, пациенти с подлежащо злокачествено хематологични
заболяване или пациенти с тежка или продължителна неутропения),
антимикробната монотерапия може да е неподходяща. Няма доста-
тъчно данни в подкрепа на ефикасността на цефепим като моноте-
рапия при тези пациенти; бактериален менингит.
С цел установяване на възможните причинители, когато е възможно
трябва да се изолират култури и да се направи антибиограма. Емпи-
рично лечение с Алфацеф може да бъде започнато преди получаване на
резултатите от тези изследвания, но след като тези резултати са
получени, лечението трябва да се адаптира в съответствие с тях.
Поради своя широк спектър и бактерицидна активност срещу грам-
положителни и грам-отрицателни микроорганизми Алфацеф може да
се прилага като самостоятелен агент преди установяване на причи-
нителя и неговата чувствителност към цефепим. При пациенти с
висок риск от смесени аеробни-анаеробни инфекции, особено ако мик-
роорганизмът не е чувствителен към цефепим, се препоръчва начал-
ното лечение да бъде започнато съвместно с антианаеробни лекарс-
тва дори преди установяване на точния причинител на инфекцията.
След получаване на резултатите от изследването, комбинираното
лечение с Алфацеф и другите антибиотици може да не е необходимо.

Дозировка и начин на приложение: Дозировката и начинът на прило-
жение зависят от типа и тежестта на инфекцията, бъбречната
функция и общото състояние на пациента. Алфацеф може да се при-
лага интравенозно или като дълбока интрамускулна инжекция. Инт-
равенозното приложение е за предпочитане при пациенти с тежки
или животозастрашаващи инфекции, особено ако съществува опас-
ност от шок. Прочетете внимателно КХП по отношение на дозира-

нето, разреждането и приложението на лекарството!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Няма налично проучване. Съществува риск от кър-
вене при комбиниране с антикоагуланти, антитромбоцитни и анти-
агрегантни лекарствени продукти. Пробенецид забавя бъбречното
елиминиране на цефепим и последващо засилва действието му. Цефе-
пим причинява подобни на дисулфирам реакции като гадене и повръ-
щане, когато се прилага с алкохол. Неензимните методи за определя-
не на глюкоза в урината могат да дадат фалшиво положителни ре-
зултати.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на цефепим
при бременност не е установена. Ефекта на цефепим върху фертили-
тета, развитието на плода, раждането и постнаталното развитие
при хората не е известен. По време на бременност цефепим трябва
да се прилага само когато очакваните ползи превишават потенциал-
ния риск. Цефепим се екскретира в кърмата при хора в много ниски
концентрации. Алфацеф трябва да се прилага с внимание само когато
очакваните ползи превишават потенциалния риск.

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

правени проучвания за ефектите на Алфацеф върху способността за
шофиране и за работа с машини.

Несъвместимости: Поради възможни физикохимични несъвмести-
мости, разтворите на цефепим (подобно на другите бета-лактами)
не трябва да се смесват в една и съща спринцовка за инжекция или
инфузионна банка със следните антибиотици: метронидазол, ванко-
мицин, гентамицин, тобрамицин сулфат. При необходимост от съв-
местно лечение, тези лекарствени продукти трябва да се прилагат
отделно.
Интравенозно приложение: Алфацеф (цефепим хидрохлорид за инжек-
ция) е съвместим в концентрации в диапазона 1-40 mg/ ml със след-
ните разтвори за интравенозна инфузия: 5% и 10% глюкоза за инжек-
ции, 0.9% натриев хлорид за инжекции, 0.9% натриев хлорид и 5% раз-
твор на глюкоза за интравенозно приложение и разтвор на Рингер.
Интрамускулно приложение:Алфацеф трябва да бъде разтворен в
следните разтворители: стерилна вода за инжекции, 0.9% натриев
хлорид за инжекции, 5% глюкоза за инжекции, стерилна бактериоста-
тична вода за инжекции или 1 % лидокаин хидрохлорид.
Забележка: Лекарствените продукти за парентерално приложение
трябва да бъдат визуално преглеждани за наличие на частици преди
приложение.

Опаковка: Алфацеф 1 g прах за инжекционен разтвор: Тип I прозрачни,
стъклени флакони с номинален капацитет 15 ml, затворени с гумена
запушалка и алуминиева обкатка, етикетирани и поставени в карто-
нена кутия. Налични са кутии с 1 флакон, 10 флакона, 50 флакона и 100
флакона. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd.

В03АD03 FERROLA / ФЕРОЛА

Състав: Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 114 mg (=
37 mg Fe) феросулфат, изсушен (ferrous sulphate, dried) и 0,8 mg фолие-
ва киселина (folic acid). Помощни вещества: Аскорбинова киселина, ца-
ревично нишесте, малтодекстрин, натриев нишестен гликолат
(тип А), калциев стеарат, лактоза монохидрат 2,8 mg/табл., целуло-
за, натриев лаурилсулфат, безводен силициев диоксид, захароза,
талк, титанов диоксид, калциев карбонат, магнезиев стеарат, хип-
ромелоза (вискозен тип 6сР и 5сР), макрогол (4000, 6000), метакри-
лова киселина-етилакрилатен кополимер (1:1), натриев хидроксид, си-
метиконова емулсия, диетилфталат, пропиленгликол, сиковит (чер-
вен, кафяв).

Показания: Лечение на анемии дължащи се на дефицит на желязо и фо-
лиева киселина; Превенция на анемии, дължащи се на дефицит на же-
лязо и фолиева киселина по време на бременност.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, включително пациен-
ти в старческа възраст: За лечение на анемии дължащи се на дефи-
цит на желязо и фолиева киселина: 3 x 1-2 стомашно-устойчиви таб-
летки дневно.; Бременни: За профилактика на анемии дължащи се на
дефицит на желязо и фолиева киселина: 1 стомашно-устойчива таб-
летка дневно. За лечение на анемии дължащи се на дефицит на желязо
и фолиева киселина: 3 x 1 стомашно-устойчива таблетка дневно.;
Деца и юноши (< 18 години): За лечение на анемии дължащи се на де-
фицит на желязо и фолиева киселина: Не се препоръчва употребата на
този лекарствен продукт от деца под 12 годишна възраст. За деца



април 2016, НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

11

над 12 годишна възраст и юноши: 3 x 1-2 стомашно-устойчиви таб-
летки дневна.
Стомашно-устойчивите таблетки трябва да бъдат приемани преди
хранене. Пациентите трябва да бъдат предупреждавани, че таблет-
ките трябва да се поглъщат цели. Продължителността на лечение-
то се определя индивидуално чрез контролно изследване на метабо-
лизма на желязото. Прилагането на този лекарствен продукт не
трябва да се преустановява след възстановяване на нормалното хе-
моглобиново ниво, а трябва да продължи до попълване на запасите
от желязо в организма (приблизително 3 месеца). Лечението на ане-
мия причинена от дефицит на фолиева киселина изисква около 4 ме-
сечна продължителност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещест-
ва или към някое от помощните вещества; Прилагането на този ле-
карствен продукт е противопоказано и в редките случаи на свръх-
чувствителност към фолиева киселина; Нежелязодефицитни анемии,
освен ако не е налице и дефицит на желязо; Монотерапия или терапия
без прилагане на достатъчно витамин В12 за лечение на мегалоблас-
тна анемия с неясен произход; Монотерапия в случай на пернициозна
анемия и в случай на друга мегалобластна анемия, която се дължи на
недостиг на витамин B12; Прилагането на желязо е противопоказано
при политрансфузирани пациенти; Прилагането на продукти съдър-
жащи желязо е противопоказано при успоредно провеждане на желя-
зосъдържаща парентерална терапия; Лечение с Димеркапрол (димер-
каптопропанол); Пренасищане с желязо или нарушения в усвояването
на желязо (напр. хемохроматоза, хемосидероза).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КПХ!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: ЖЕЛЯЗО: Резорбцията на перорални железни соли
не е добра и приемането на храна може допълнително да понижи тях-
ната резорбция. Калций- и магнезий-съдържащи съединения - антиа-
циди, калциеви и магнезиеви добавки (такива като: калциев карбонат
или фосфат); бикарбонат-, карбонат-, оксалат- или фосфат-съдържа-
щи храни или лекарства също могат да понижат резорбцията на же-
лязо образувайки неразтворими комплекси. Едновременно прилагане
на желязосъдържащи лекарствени продукти с чай, кафе, яйца или
млечни продукти, пълнозърнест хляб, зърнени храни, диетични фибри
могат да понижат резорбцията на желязо образувайки слабо разтво-
рими или неразтворими комплекси. Ето защо между приема на желя-
зосъдържащи лекарствени продукти и приема на посочените храни
трябва да има поне 2-3 часов интервал. Едновременното прилагане
на желязо съдържащи лекарствени продукти с димекапрол може да
доведе до образуването на токсични комплекси. Затова по време на
употребата на димекапрол (антидот при остро и хронично отравяне
причинено от неорганични и органични арсенови, златни, живачни и
оловни арилови съединения), лечение с желязо не трябва да бъде наз-
начавано. Перорално приложено желязото инхибира резорбцията на
оралните тетрациклини в гастроинтестиналния тракт, както и об-
ратното - тетрациклините инхибират резорбцията на желязо. Кога-
то се налага и двете лекарства да бъдат прилагани, времето между
двата приема трябва да бъде около 2-3 часа. Цинкови соли, холести-
рамин могат да понижат резорбцията на желязо. Някои съединения,
като аскорбинова киселина или лимонена киселина, могат да пови-
шат резорбцията на желязо. При пациенти с назначено лечение с
триентин (в случай на болест на Уилсън), ако се налага и терапия с
желязо, времето между приема на двете лекарства трябва да бъде

2-3 часа, тъй като желязото може да намали терапевтичната ефек-
тивност на триентин при едновременно прилагане. Железните соли
могат да понижат резорбцията на други съставки, което би оказало
влияние върху клиничната ефективност на лекарства като бифосфо-
нати, ентакапон, флуорохинолони, леводопа, метилдопа, микофено-
лат мофетил и пенициламин. Железните соли могат също да пони-
жат ефективността на левотироксин, намалявайки неговата резорбция.
ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА: Фолиевата киселина може да намали серумните
нива на фенитоин и антиепилептичните барбитурати. Състоянията
на дефицит на фолиева киселина могат да са резултат от влиянието
на много други лекарства и съединения, като напр. противоепилеп-
тични лекарства, перорални контрацептиви, противотуберкулозни
средства, алкохол или антагонисти на фолиевата киселина (метот-
рексат, пириметамин, триамтерен, триметоприм и сулфонамиди).

Фертилитет, бременност и кърмене: Ферола се препоръчва за про-
филактика и лечение на анемия причинена от дефицит на фолиева ки-
селина и желязо по време на бременност, като се спазват инструк-
циите за дозировка.Фолиевата киселина се екскретира в майчиното
мляко, ето защо този лекарствен продукт трябва да се прилага след
оценка на ползата и риска при употребата му.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа
с машини.

Опаковка: Прозрачни PVC/PE/PVdC/Al/хартия блистерни опаковки от
по 20, 50 и 100 стомашно-устойчиви таблетки. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Woerwag Pharma GmbH
& Co. KG, тел. 02/462 71 58

A02BA53 GASTROPROTECT / ГАСТРОПРОТЕКТ

Състав: Фамотидин /Famotidine - 10 mg; Магнезиев хидроксид
/Magnesium hydroxide -165 mg; Калциев карбонат /Calcium carbonate
800 mg. Помощни вещества: манитол, натриев нишестен гликолат,
натриев цикламат, аромат на лютива мента, магнезиев стеарат,
прежелатинизирано нишесте и царевично нишесте.

Показания: При възрастни и юноши над 16 години, за краткосрочно
симптоматично лечение: за отстраняване на симптомите, предиз-
викани от повишена стомашна секреция (киселини, парене, болка, те-
жест, усещане за подуване на стомаха, метеоризъм, гадене, оригва-
не, и др.) вследствие остър или хроничен гастрит, рефлукс, пилорос-
пазъм, включително и симптомите при грешки в храненето, при при-
ем на лекарства, при злоупотреба с алкохол или тютюнопушене; при
хиперацидитет; при неязвена диспепсия.

Дозировка и начин на приложение: За възрастни и юноши над 16 го-
дини: Сдъвква се напълно една таблетка за дъвчене. Таблетката да
не се гълта цяла. За превенция на поява на киселини се сдъвква една
таблетка от 15 до 60 мин. преди прием на храни или напитки, които
предизвикват киселини. Да не се превишава дневната доза от две
таблетки за дъвчене.

Противопоказания: при свръхчувствителност (алергия) към фамо-
тидин или към други киселинни редуктори (ранитидин, циметидин и
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др.) или към съдържащите се антиациди (калциев карбонат, магнези-
ев хидроксид) или към някое от помощните вещества или друга алер-
гия; при тежко бъбречно увреждане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Преди
да започне лечението с продукта е необходимо до бъде изключен зло-
качествен процес в гастро-интестиналния тракт. В случай на бъб-
речно увреждане, продуктът трябва да се взема само под лекарско
наблюдение и да се проследяват серумните нива на калций и магне-
зий. При пациенти с бъбречна недостатъчност може да се натрупат
известни количества адсорбирани магнезиеви йони, което може да
доведе до депресия, нарушения на централната нервна система и
други симптоми на хипермагнезиемия. При пациенти с увредена чер-
нодробна или бъбречна функция, Гастропротект трябва да се използ-
ва с повишено внимание.
Препоръчително е пациентите да се консултирали с лекар във всеки
от следните случаи ако: имат болки в гърдите или раменете и по-
върхностно дишане, потене, болка разпространяваща се в ръцете,
врата и раменете, болки в челюстта (особено с проблеми в дишане-
то); имат затруднено и болезнено преглъщане; имат виене на свят,
гадене, повръщане; повръщане с кръв или изглежда като утайка от
кафе; кървене или кръв в изпражненията, черни изпражнения; имат
киселини в стомаха за повече от 3 месеца; киселини в стомаха, прид-
ружени с болка, световъртеж, изпотяване и замайване; имат упори-
та болка в стомаха; ако са над 40 години и симптомите на хранос-
милателно разстройство и киселини са се появили за първи път или
са се променили наскоро; имат необяснима загуба на тегло; при ус-
тановена хиперкалциемия, тъй като продуктът съдържа калций; при
установена хипофосфатемия, тъй като продуктът може да влоши
това състояние; при установена хиперкалциурия, или имат в анамне-
зата бъбречно-каменна болест или уролитиаза. Продължителната
употреба, особено по време на лечение с други продукти, съдържащи
калций и/ или продукти, съдържащи витамин D, излага пациента на
риск от хиперкалциемия с последващо развитие на бъбречна недос-
татъчност.

Предпазни мерки при употреба: Ако симптомите не изчезнат след
15 дни непрекъснато лечение, или се влошат, трябва да бъдат уста-
новени причинете и трябва да бъде назначено етиологично лечение.

Взаимодействие с други лекарствени продукти н други форми на
взаимодействие: Комбинираното лечение на Гастропротект с други
лекарства, може да доведе до понижаване или повишаване на неговия
терапевтичен ефект или промяна в терапевтичния ефект на други-
те лекарства. Антиацидите могат да взаимодействат с други ле-
карства с перорален прием, едновременното приложение на такива
лекарства изисква повишено внимание. Антиацидите, в случая калци-
еви и магнезиеви йони, образуват комплекси с тетрациклините, ка-
то значително снижават концентрацията на антибиотика в кръв-
та. Едновременното приемане на Гастропротект може да измени
абсорбцията на широк диапазон лекарства. Гастропротект може да
снижи нивото на варфарина. Усвояването на някои НСПВС, антидиа-
бетни лекарствени продукти, сулфонилурейни продукти и на перорал-
ни дикумаролови антикоагуланти може да бъде увеличена от еднов-
ременната им употреба с Гастропротект. Като предпазна мярка се
препоръчва Гастропротект да се приема отделно, поне два часа след
прием на други лекарства, и поне четири часа след прием на хиноло-
нов антибиотик. Това е особено важно за изброените лекарства:
Atenolol, Metoprolol, Propranolol, Sotalol; Atazanavir; Chloroquine;
Tetracyclines; Diflunisal; Digoxin; Diphosphonate; Estramustine (поради при-

съствието на калциеви соли); Fexofenadine; Iron (salts); Sodium fluoride;
Glucocorticoids (преднизолон и дексаметазон); Indomethacin; смола от
натриев полистирол сулфонат; Ketoconazole; Lansoprazole; Neuroleptics
phenothiazine; Penicillamine; Фосфор (добавки) - Thyroxine; Gabapentin;
Benzodiazepines.
Влияния, които трябва да се вземат под внимание: Салицилати: Ан-
тиацидите увеличават бъбречната екскреция на салицилатите, по-
ради алкализирането на урината; Пробенецид инхибира тубулната
секреция на фамотидин, като по този начин се повишава плазмената
концентрация на фамотидин; По време на едновременната употреба
на сърдечни гликозиди, хиперкалциемия може да увеличи риска от ди-
гиталисова токсичност (риск от аритмии). Пациентите трябва да
се проследяват по-специално чрез ЕКГ и нивата на калция; Тиазидни-
те диуретици могат да предизвикат хиперкалциемия, поради намале-
на бъбречна екскреция на калций. Като се има предвид, че продуктът
е подходящ за краткотрайна употреба не е необходимо да се контро-
лира плазменото ниво на калция.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват добре контролирани
проучвания за фертилитета. Не се препоръчва прилагането на про-
дукта по време на бременност, поради липса на достатъчно данни за
безопасност. Фамотидин се екскретира в майчиното мляко. Магне-
зиевите соли също могат да се екскретират с кърмата и да предиз-
вика диария при кърмачета. Не се препоръчва прилагането на продук-
та по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: По-
ради възможността от появата на замаяност, трябва да се избяг-
ват потенциално опасни дейности, като шофиране и работа с машини.

Опаковка: Един, два, три или четири блистера от PVC/A1 или
PVDC/A1 по 6 таблетки за дъвчене (1 х 6; 2 х 6; 3 х 6; 4 х 6) и един или
два блистера от PVC/A1 или PVDC/A1 по 12 таблетки за дъвчене (1 х
12; 2 х 12) са поставени в картонена кутия заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД

ВИТАМИН D3 - Green
хранителна добавка

Състав: Витамин D3: мощна и активна форма на витамин D. Вита-
мин D3 (холекалциферол) е формата на витамин D, която организма
синтезира след излагане на слънце. Доскоро единствената натурална
(от гъби) форма на витамин D, която се използва като хранителна
добавка беше витамин D2 (ергокалциферол). Тази форма не се синте-
зира в растенията и животните и редица научни проучвания показ-
ват, че витамин D3 (холекалциферол) е най-добрата форма на вита-
мин D за тялото. Регистриран от редица организации в света, вклю-
чително Вегетарианското и Веганско световни общества.

Показания: Недостига на Витамин D3 е свързан с голям брой заболя-
вания като десетки научни изследвания потвърждават ролята му за
поддържане на: Имунната система; Кости и зъби; Сърдечно-съдови
ползи; Психическо здраве; Противовъзпалителни свойства; Нормал-
ното деление на клетките и риска от онкологични заболявания и др.

Опаковка: таблетки по 90 броя в опаковка.

Производител: Натстим ЕООД, тел. 02/962 39 52
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МАСЛО ОТ РИГАН
хранителна добавка

Състав на една капсула: масло от Риган /Origanum vulgare/ - 25 mg,
студено пресован зехтин – 225 mg . Препоръчваната дневна доза от
две капсули съдържа: масло от от Риган /Origanum vulgare/ - 50 mg ,
студено пресован зехтин – 500 mg. Състав на капсулата: желиращ
агент – желатин и овлажнител - глицерин. Концентрирано масло от
риган съчетано със студено пресован зехтин. – 10 : 1 концентрат

Приложение: Действа благоприятно върху нормалната функция на
имунната и дихателната система. Спомага за нормално функциони-
ране и комфорт на храносмилателния тракт. Благоприятно повлиява
нормалната функция на пикочо-половата система .  Подпомага нор-
малната гъвкавост на ставите и мускулите. Спомага за доброто
състояние на кожата

Начин на употреба: от 1 до 2 капсули дневно по време на хранене.
Капсулата може да се пробие и съдържанието да се втрие в кожата.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Хранителната до-
бавка да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца, бре-
менни, кърмачки, при наличие на чернодробни и бъбречни промени и
при индивидуална непоносимост към съставните вещества.

Опаковка: 60 меки желатинови капсули

Произведено: в завод на Ренифарма Оперейшън ООД, за Буров ЕООД,
тел: 02/ 851 92 02

ВИТАМИНИ ОТ ГРУПА В
хранителна добавка

Състав: препоръчваната дневан доза от една капсула съдържа Вита-
мин B-5 (D – пантотенат калций) - 12 mg, Витамин B3 (никотинова
киселина) - 10 mg, Витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид) - 10 mg, Ви-
тамин B2 (рибофлавин) – 9 mg, Витамин B1 (тиамин хидрохлорид) 8
mg, Витамин B9 – фолиева киселина (птероилмоноглутаминова кисе-
лина) 200 mcg, Витамин B12(цианкобаламин) - 10 mcg, Витамин В7 –
Биотин (D - биотин) - 10 mcg и антислепващ агент - малтодекстрин
/от естествен източник/. Съставки на капсулата: желиращ агент –
желатин.

Предназначение: ВИТАМИНИ ОТ ГРУПА В е комбинирана хранителна
добавка, която десйтва благоприятно върху обмяната на вещества-
та в организма. Комбинирането на витамините от групата В най-
често се използва за повлияване на редица важни процеси в организ-
ма, свързани основно с централната и вегетативната нервна сис-
тема. Допринася за поддържането на нормалната психична функция и
за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Действа бла-
гоприятно върху костно-ставния, мускулния апарат и вегетативна-
та нервна система.   Допринася за нормалната функция на имунната
система, за регулиране на хормоналната дейност и за нормалното
протичане на метаболизма и производството на енергия.   Спомага
за преодоляване на стреса и умственото натоварване.   Оказва бла-
гоприятен ефект върху мозъчната дейност, паметта, концентраци-
ята и запаметяването. Допринася за поддържането на нормалното
състояние на кожата.

Начин на употреба: по 1 капсула дневно по време или след хранене,
без да се дъвче капсулата, с достатъчно количество вода.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща при индиви-
дуална непоносимост към съставните вещества. Да се използва
внимателно при наличие на сърдечни болки, свързани с ангина пекто-
рис (гръдна болка от сърдечен произход) и тежка артериална хипер-
тония. Да се прилага внимателно при хора с туморен процес. Въз-
можно е пожълтяване на урината. Да не се превишава препоръчвана-
та дневна доза. Хранителната добавка да не се използва като замес-
тител на разнообразното хранене.

Опаковка: 30 твърди желатинови капсули

Произведено: в завод на Ренифарма Оперейшън ООД, за Буров ЕООД,
тел: 02/ 851 92 02

А12СВ06 ZINCOROT / ЦИНКОРОТ

Състав: Една таблетка съдържа цинков оротат дихидрат 157,36 mg
(еквивалентни на 25 mg цинк). Помощни вещества: Силициев диок-
сид, колоиден безводен; Целулоза, микрокристална; Повидон К 30;
Кроскармелоза натрий; Талк; Магнезиев стеарат.

Показания: Лечение на недостиг (дефицит) на цинк, когато коригира-
нето на този дефицит е невъзможно чрез обичайното хранене. Цин-
корот 25 mg таблетки е показан при възрастни и деца над 6 години.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и юноши (12-17 годи-
ни): Препоръчителната доза е 12,5 - 25 mg цинк (= 1/2 - 1 таблетка
Цинкорот 25 mg) дневно. Деца на възраст 6-11 години: Препоръчител-
ната доза е 12,5 mg цинк (= 1/2 таблетка Цинкорот 25 mg) дневно.
Цинкорот 25 mg таблетки не трябва да се прилага при деца на въз-
раст до 6 години. За приложение при тази група могат да бъдат по-
подходящи други фармацевтични форми.
Таблетките трябва да бъдат приемани с достатъчно количество
течност (например чаша вода) в интервал между храненията. Про-
дължителността на лечението зависи от причината за цинковия де-
фицит и от успеха на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Про-
дължителното прилагане на мед (микроелемента мед) трябва да бъ-
де проследявано в диагностична лаборатория.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Хелиращи агенти като D-Penicillamine, Dimercap-
topropanesulfonic acid (DMPS), Dimercaptosuccinic acid (DMSA) и Ethyl-
enediaminetetraacetic acid (EDTA) могат да редуцират абсорбцията на
цинк или да повишат неговата екскреция. Абсорбцията на цинк може
да бъде редуцирана при едновременен прием на фосфати, железни,
медни и калциеви соли. Цинк може да редуцира бионаличността на
микроелемента мед. Високи дози цинк могат да редуцират абсорбци-
ята и задържането на желязо. Цинк редуцира абсорбцията на тетра-
циклини, офлоксацин и други хинолони (напр, норфлоксацин, ципрофлок-
сацин). Поради това е необходимо време от поне 3 часа между прие-
ма на цинк и посочените лекарствени продукти. Храни с високо съ-
държание на фитини (напр. зърнени продукти, бобови растения, ядки)
редуцират абсорбцията на цинк. Съществуват съмнения, че кафето
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може да повлияе абсорбцията на цинк.

Фертилитет, бременност и кърмене: Тъй като няма достатъчно
опит при хора, а експериментите с животни показват тератогенен
ефект, лекарствени продукти със съдържание на цинк трябва да се
прилагат при бременност и кърмене, само ако е налице клинично ус-
тановен и доказан цинков дефицит. В този случай не съществува ог-
раничение в прилаганата доза на Цинкорот 25 mg таблетки по време
на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания относно ефектите върху способността за
шофиране. Въз основа на фармакодинамичния и фармакокинетични
профил, както и докладваните нежелани реакции, Цинкорот 25 mg
таблетки не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: По 20, 50 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки мо-
гат да бъдат пуснати в продажба.

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

G03DA04 CRINONE / КРИНОН

Състав: l g вагинален гел съдържа 80 mg прогестерон (progesterone).
Всеки апликатор доставя 1,125 g вагинален гел, съдържащ 90 mg про-
гестерон (progesterone). Помощни вещества: сорбинова киселина 0,9
mg; глицерол, течен парафин, хидрогенирани глицериди от палмово
масло, Карбомер 974Р, поликарбофил, натриев хидроксид, пречистена
вода.

Показания: Прогестеронова добавка на лутеалната фаза при възрас-
тни като част от APT (асистирана репродуктивна технология) про-
цедура.

Дозировка и начин на приложение: Пациентите трябва да бъдат ин-
структирани как да прилагат Кринон . От деня на ембрионалния
трансфер, 1,125 g Кринон вагинален гел (90 mg прогестерон) трябва
да се поставя във вагината един път дневно. След клинично потвър-
ждаване на бременност, лечението трябва да се продължи до обща
продължителност от 30 дни. Няколко дни след започване на приложе-
нието може да се появи вагинално течение под формата на малки бе-
ли топчета, което е възможно да се дължи на натрупване на гела.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или към някое от помощните вещества. Недиагностицирано ва-
гинално кървене. Известен или подозиран карцином на млечната жле-
за или гениталните органи. Порфирия. Тромбофлебити, тромбоембо-
лично нарушение, церебрална апоплексия или пациенти с анамнеза за
такива състояния. Задържан аборт.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Кринон
съдържа сорбинова киселина като помощно вещество. Сорбиновата
киселина може да причини локални кожни реакции (напр. контактен
дерматит). Локални кожни реакции могат да се появят и на пениса на
партньора, при полов акт след прилагане на Кринон. Това може да се
избегне чрез използване на презервативи. Преди започване на лечени-
ето с лекарствения продукт и редовно по време на лечението тряб-
ва да се извършват гинекологични прегледи, при които да бъде изк-

лючена ендометриална хиперплазия при продължително лечение. Ме-
дицинският преглед преди започване на лечението трябва да включва
специален преглед на гърдите и тазовите органи, както и намазка по
Папаниколау. Ако по време на лечението с Кринон възникне застра-
шаващ аборт, жизнеспособността на ембриона трябва да се уста-
нови въз основа на увеличението на титрите на хорионгонадотроп-
ния хормон (HCG ) и/или ултразвук. Лекарственият продукт трябва
да се прилага внимателно в случай на тежко чернодробно увреждане.
В случай на пробивно кървене, както и при всички случаи на нередовно
вагинално кървене, трябва да се обмисли възможност за липса на
ефект, В случай на Недиагностицирано вагинално кървене, трябва да
се предприемат адекватни диагностични мерки. Тъй като прогесте-
роните могат да причинят задръжка на течности в някаква степен,
състояния, които могат да бъдат повлияни от този фактор (напр.
епилепсия, мигрена, астма, сърдечна или бъбречна дисфункция), изис-
кват внимателно наблюдение. Патологът трябва да бъде информи-
ран за лечението с прогестерон, когато се изпращат съответни
проби. Пациентите с анамнеза за депресия трябва да бъдат внима-
телно наблюдавани и лечението трябва да се прекъсне при повторна
поява на депресия в сериозна степен. При малък брой пациенти, леку-
вани с продукти, съдържащи комбинация от естроген-прогестин, е
наблюдавано понижаване на глюкозния толеранс. Механизмът на то-
ва понижаване не е известен. Поради тази причина, пациенти с диа-
бет, трябва да бъдат внимателно наблюдавани, докато приемат ле-
чение с прогестин. Лекарите трябва да следят внимателно за ранни
прояви на тромботични нарушения (тромбофлебити, мозъчно-съдо-
во заболяване, белодробен емболизъм и тромбоза на ретината). Ако
възникне някое от тези тромботични нарушения или се подозира та-
кова, лечението трябва да се спре незабавно. Пациентите, при които
съществуват рискови фактори за тромботични нарушения, трябва
да бъдат внимателно наблюдавани.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Лекарственият продукт не трябва да се прилага
едновременно с други интравагинални лечения. Не са провеждани про-
учвания за взаимодействията.

Фертилитет, бременност и кърмене: Кринон не е показан по време
на бременност, освен за приложение в ранна бременност като част
от APT схема. По време на кърмене употребата на Кринон не се пре-
поръчва. Кринон е предназначен за употреба като прогестеронова
добавка на лутеалната фаза при възрастни като част от APT (асис-
тирана репродуктивна технология) процедура.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: По
време на употребата на Кринон може да възникне умора. По време на
бременност е необходимо внимание при шофиране и работа с маши-
ни. По-конкретно, трябва да се припомни, че алкохолът може да вло-
ши допълнително способността за шофиране.

Опаковка: Вагиналният гел е напълнен в отделни бели полиетиленови
вагинални апликатори за еднократно приложение, с развъртащо се
капаче, като всеки апликатор е запечатван във фолио от хартия
/алуминий/ йономерна смола. Всеки апликатор съдържа 1,45 g вагина-
лен гел, но доставя контролирана доза от 1,125 g вагинален гел. Про-
дуктът се доставя в опаковки от 6 или 15 еднодозови апликатори.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
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