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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

АКУЛИПОН КОМП./ ACULIPON COMP.
хранителна добавка

Състав: Алфа-липоева киселина 300 мг., стандартизиран екст-
ракт от Гинко Билоба (50:1) - 100 мг, Витамин В (Thiamin
mononitrat) - 0,55 мг, Витамин В6 (Pyridoxin Chlorhydrat) - 0,7 мг и
Витамин В12 (Cyanocobalamin) - 1,3 мкг.

Описание: АкуЛипон® комп. e хранителна добавка, съдържаща
Алфа-липоева киселина, стандартизиран екстракт от Гинко Би-
лоба (50:1) и витамини от В-групата. Основният компонент на
АкуЛипон® комп. е Алфа-липоевата киселина (тиоктова кисели-
на), която е субстанция, синтезирана в собствената обмяна на
веществата при висшите организми и е известна с активност-
та си като коензим в клетъчния метаболизъм. Алфа-липоевата
киселина е един от най-мощните антиоксиданти, които забавят
процесите на клетъчното стареене. Допринася за добър глюко-
зен обмен, като благоприятства усвояването на въглехидрати-
те и метаболизирането им до полезна енергия. Стандартизира-
ният екстракт от Гинко Билоба съдържа 24% флавоноиди и 6%
терпени. Виталните вещества на този екстракт допринасят за
добро кръвообръщение и микроциркулация и имат антиоксидант-
ни свойства. Доброто кръвообръщение в мозъка допринася за
добра памет и концентрация.
АкуЛипон® комп. съдържа и комплекс от В-витамини, състоящ
се от Тиамин (В1), Пиридоксин (В6) и Цианокобаламин (В12). Те са
отговорни за нормалното функциониране на енергийната обмяна
и на нервната система.

Действие: Съставът на АкуЛипон® комп. подпомага добрата
микроциркулация, има антиоксидантни свойства и заедно с ви-
тамините от В-групата, благоприятства глюкозния обмен, доп-
ринася за добра памет и концентрация и за нормалното функцио-
ниране на нервната система.

Дозировка и начин на приложение: Приема се веднъж дневно по
една капсула, препоръчително преди хранене. Капсулата се прие-
ма цяла, без да се дъвче, с малко течност. Положителен ефект
се наблюдава след  2-4 седмично приемане, като препоръчител-
ният прием е 12 седмици.

Препоръки: Да не се приема заедно с медикаменти, забавящи
кръвосъсирването; Да не се приема при свръхчувствителност
към някоя от активните съставки!; Да не се приема от деца,

бременни и кърмещи жени!; Да не се превишава препоръчителния
дневен прием!; Да не се използва като заместител на разнооб-
разното хранене!; Да се съхранява на място, недостъпно за мал-
ки деца!

Опаковка: 30 капсули в картонена кутия.

Производител: Dr. Claus Pharma GmbH, Германия

N03AE01 CLONAREKS/ КЛОНАРЕКС

Състав: Всяка таблетка Клонарекс 0,5 mg таблетки съдържа 0,5
mg клоназепам (clonazepam). Помощни вещества: 0,1 mg сънсет
жълто FCF (E110), Целулоза, микрокристална; Повидон; Натриев
нишестен гликолат; Нишесте, прежелатинизирано; Силициев ди-
оксид, колоиден безводен; Магнезиев стеарат.

Показания: Всички клинични форми на епилепсия и гърчове при но-
вородени, деца и възрасти, особено абсанси (petit mal), включи-
телно атипични абсанси; първични или вторично генерализирани
тонично-клонични припадъци (grand mal), тонични или клонични
припадъци, парциални (огнищни) пристъпи с проста или комплек-
сна симптоматика; различни форми на миоклонични пристъпи,
миоклонус и свързани абнормни движения.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Началната доза не
трябва да надхвърля 1 mg/дневно. Поддържащата доза за възрас-
ти обикновено е между 4 и 8 mg дневно. Пациентите в старчес-
ка възраст са особено чувствителни към ефектите на централ-
ните депресанти и при тях може да се появи объркване. Препо-
ръчва се началната доза Клонарекс да не надхвърля 0,5 mg/днев-
но. Това са общи дневни дози, които трябва да бъдат разделени
на 3 или 4 приема през определени интервали в рамките на деня.
При необходимост, по преценка на лекаря могат да се прилагат и
по-високи дози, до максимум 20 mg дневно. Към поддържаща до-
за следва да се премине след около 2 до 4 седмици.
Педиатрична популация: Новородени и деца: За да се постигне
оптимално дозиране, на децата следва да се дават таблетки от
0,5 mg. Началната доза не трябва да надвишава 0,25 mg/дневно
за новородени и малки деца (от 1 до 5 години) и 0,5 mg/дневно за
по-големи деца. Поддържащата доза обикновено попада в следния
диапазон: Деца в училищна възраст (от 5 до 12 години) - 3 до 6
mg; Малки деца (от 1 до 5 години) - 1 до 3 mg; Новородени (от 0
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до 1 години) - 0,5 до 1 mg. При определени форми на епилепсия в
детската възраст, някои пациенти не могат да бъдат повече
адекватно контролирани с Клонарекс. Контролът може да бъде
възстановен с повишаване на дозата или прекъсване на лечение-
то с Клонарекс за 2-3 седмици. През периода на прекъсване на ле-
чението пациентът трябва да бъде под наблюдение и при необ-
ходимост, да се приложи лечение с други лекарства.
Начин на приложение: Лечението трябва да започне с ниски дози.
Дозата трябва да се повишава постепенно, докато се достигне
подходящата за всеки пациент поддържаща доза. Дозата прила-
ган Клонарекс трябва да бъде коригирана според индивидуалните
нужди на всеки пациент и е в зависимост от индивидуалния от-
говор на провежданото лечение. Поддържащата доза следва да
се определя от клиничния отговор и поносимостта. Дневната
доза следва да се раздели на 3 равни дози. Ако дозите не са разде-
лени поравно, най-голямата доза следва да се прилага вечер пре-
ди лягане. След като се премине към поддържащо лечение, днев-
ната доза трябва да се прилага еднократно вечер.
Едновременното прилагане на повече от едно антиепилептично
лекарство е честа практика при лечение на епилепсия, която мо-
же да се прилага и при Клонарекс. Може да се наложи корекция на
дозата на всеки от лекарствените продукти за постигане на
оптимален ефект. Ако при пациенти, лекувани с клоназепам, се
развие епилептичен статус, може да се премине към паренте-
рална (интравенозно) форма на клоназепам за контрол на състо-
янието. Преди да се добави клоназепам към провеждана антикон-
вулсивна схема на лечение, следва да се вземе предвид, че еднов-
ременното прилагане на няколко антиконвулсанти може да уве-
личи честотата на нежеланите лекарствени реакции.

Противопоказания: Клонарекс не трябва да се използва при паци-
енти с известна свръхчувствителност към бензодиазепини или
към някое от помощните вещества на лекарството, пациенти с
остра белодробна недостатъчност, тежка дихателна недоста-
тъчност, апнея, Миастения гравис, тежка чернодробна недоста-
тъчност. Клонарекс не трябва да се използва при пациенти в ко-
ма или при пациенти, за които се знае, че злоупотребяват с ле-
карства, наркотици или алкохол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Съобщава се за суицидни намерения и поведение при пациенти,
лекувани с антиепилептични лекарства при няколко показания.
Механизмът на възникване на този риск е неизвестен и налични-
те данни не изключват възможността от повишен риск при кло-
назепам. Както и при другите антиепилептични лекарствени
продукти, лечението с Клонарекс, макар и краткотрайно, не
трябва да бъде внезапно прекъсвано, като е необходимо посте-
пенно намаляване на дозата до спиране, с оглед на риска от вне-
запен епилептичен статус. Тази предпазна мярка е необходимо
да се предприема и при спиране на друг вид лечение, докато паци-
ентът все още приема Клонарекс. Продължителната употреба
на бензодиазепини може да доведе до развитие на зависимост и
симптоми на отнемане при спиране на приема. Клонарекс може
да се прилага само с особено внимание при пациенти със спинал-
на или церебрална атаксия, при остра интоксикация с алкохол или

наркотици и при пациенти с тежко чернодробно увреждане.
При кърмачета и малки деца Клонарекс може да причини увеличе-
на секреция на слюнка и бронхиален секрет. Поради това е нужно
специално внимание за поддържане на проходимостта на диха-
телните пътища. Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Централно действащи лекарствени продук-
ти, напр. алкохол, други антиконвулсанти (антиепилептични
продукти), анестетици, хипнотици, психоактивни лекарствени
продукти и някои аналгетици, както и мускулни релаксанти мо-
же да предизвика засилени ефекти върху седацията, дишането и
хемодинамиката, както и доведе до взаимно потенциране на
ефекта на лекарствените продукти. Антиепилептични лекарст-
вени продукти - нежеланите лекарствени реакции като седация,
апатия и токсичност могат да бъдат по-изявени, особено с хи-
дантоин или фенобарбитал или комбинации, които ги включват.
Това изисква допълнително внимание при определянето на дози-
ровките, особено в началните етапи от лечението. Комбинация-
та от клоназепам и натриев валпроат макар и рядко се свързва
с епилептичен статус от абсанси. Въпреки, че някои пациенти
понасят и се повлияват добре от тази комбинация от лекарст-
ва, при назначаването й потенциалният риск трябва да се има
предвид. При комбинирано лечение, антиепилептичните лекарст-
ва фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин и валпроат могат да
увеличат клирънса на клоназепам и по този начин да намалят не-
говите плазмени концентрации.
Известните инхибитори на чернодробни ензими, напр. цимети-
дин, са демонстрирали намаляване на клирънса на бензодиазепи-
ните и могат да потенцират тяхното действие, а известните
индуктори на чернодробните ензими, напр. рифампицин, могат
да увеличат клирънса на бензодиазепините. При едновременно
лечение с фенитоин или примидон понякога се наблюдава промя-
на, обикновено повишение в плазмените концентрации на тези
две лекарства.

Фертилитет, бременност и кърмене: По време на бременност
клоназепам може да се прилага единствено при безспорни индика-
ции. Клоназепам има вредни фармакологични ефекти върху фету-
са/новороденото. Приложението на високи дози в последните
три месеца от бременността или по време на раждане може да
предизвика нарушения в сърдечния ритъм на нероденото дете
или хипертермия, хипотония, лека форма на потискане на диша-
нето и незадоволително хранене на новороденото. Новородени-
те, чийто майки хронично са приемали бензодиазепини по време
на последните етапи на бременността, могат да развият физи-
ческа зависимост и да бъдат в известен риск от развитие на
симптоми на отнемане в постнаталния период. Трябва да се
има предвид, че самата бременност, а и рязкото прекратяване
на лечението, могат да причинят обостряне на епилепсията.
Майки, които провеждат лечение с това лекарство, не трябва
да кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
По правило на пациентите, страдащи от епилепсия, е забранено
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да шофират! Клонарекс може да забави реакциите до такава
степен, че да повлияе на способността за шофиране или работа
с машини. Ето защо шофирането, работата с машини и други
опасни дейности трябва като цяло да се избягват, особено в
първите няколко дни след започване на лечението. Този ефект се
усилва при употреба на алкохол.

Опаковка: Клонарекс 0,5 mg таблетки са опаковани в блистери
A1-PVC/PVDC. Всеки блистер съдържа 10 таблетки Клонарекс.
Картонената опаковка съдържа 3 блистера (30 таблетки).

Притежател на разрешението за употреба: Рекс Фармасюти-
кълс ЕООД

EXEM FOAM KIT FK05/ЕКСЕМ ПЯНА
Стерилно, медицинско изделие

Описание: ExEm Foam Kit FK05, пяна специално разработена за ги-
некологична интракавитарна ехографска диагностика.
Чрез смесване на ExEm гел и ExEm пречистена вода се получава
гелообразна пяна. След инфузия на пяната през маточната кухи-
на във фалопиевите тръби тя става ясно видима ехографски, ка-
то по този начин може да се провери проходимостта на фалопи-
евите тръби.

Показания и употреба: Пяна за интракавитарна ехографска диаг-
ностика.

Противопоказания: Да не се използва при бременност; Да не се
прилага при пациентки, със съмнения за бременност; Да не се из-
ползва в периода между овулация и менструация; Да не се използ-
ва при пациенти с активни тазови инфекции, болести предавани
по полов път и обилни кръвоизливи; Да не се използва при алергии
към някоя от съставките на ExEm гел (хидроксиетилцелулоза,
глицерин, пречистена вода).

Инструкции за употреба: Свържете 5мл. ExEm гел с 5мл. ExEm
пречистена вода посредством конектора, след това започнете
да смесвате съдържанието на двете спринцовки, като инжекти-
рате течностите от едната спринцовка в другата (поне 10 пъ-
ти). Така ще се получи гелообразна пяна; Оставете пяната в ед-
ната спринцовка и откачете другата от конектора; Свържете
стерилната спринцовка с пяната към подходящ катетър; Пос-
тавете спекулума; Внимателно изпълвайки катетъра с гелооб-
разна пяна, позволете на въздуха да излезе от катетъра преди
поставяне. Внимателно въведете катетъра в матката; Отст-
ранете спекулума; Поставете интравагиналния ехографски
трансдюсер и бавно инстилирайте гела за да избегнете диском-
форт; Определете проходимостта на фалопиевите тръби.

Забележка: При някой пациенти може да се усетят болезнени
маточни контракции, вазовагални реакции, коремни болки, загуба
на течности или зацапване. Тези симптоми са познати и свърза-
ни с всички вътрематочни изследвания и изследвания за опреде-

ляне на проходимостта на фалопиевите тръби. За намаляване на
болката могат да бъдат изписани болкоуспокояващи медикамен-
ти.

Предпазни мерки и предупреждения: След използването на комп-
лектът ExEm Foam Kit FK05, трябва да се счита за медицински
отпадък; Да не се използва, ако предварително опаковката е би-
ла отворена или наранена; Предназначено за еднократна употре-
ба. Ако остане неизползвана пяна след изследването, тя трябва
да бъде изхвърлена; Не използвайте повторно, не ре-стерилизи-
райте. Повторното използване на комплекта създава потенциа-
лен риск за инфекции при пациента. Замърсяването на комплекта
може да доведе до наранявания, болести и смърт. Почистване-
то, дезинфекцията и стерилизирането на продукта могат да до-
ведът до увреждане на формата и материалите от които са
произведени. Производителят не носи отговорност за всяка ди-
ректна, инцидентна или последвала вреда, получена в резултат
на повторна употреба; Не използвайте ExEm Foam Kit FK05 след
изтичане на срока за годност на ExEm гел, ExEm пречистена вода
и/или на конектора; Не използвайте ExEm гел и ExEm пречистена
вода поотделно; ExEm гел и ExEm пречистена вода не са предназ-
начени за инжекции.

Начин за съхранение: ExEm Foam Kit FK05 да се съхранява на безо-
пасно за деца място при температури между +5 и +25°С. Да се
транспортира при температури между +5 и +25°С. В редки слу-
чай продуктът може да временно да бъде изложен на темпера-
тури до +40°С, но не по-дълго от 1 седмица.

Съдържание в опаковката: 10 мл. стерилна спринцовка с 5мл.
ExEm гел; 10 мл. стерилнa спринцовка с 5 мл. ExEm пречистена
вода; Конектор.

Окомплектовано и дистрибутирано от: GISKIT B.V, Холандия

Патенти: EP 1793860; EP 2488211; PCT/NL2010/050679.

Вносител и дистрибутор за България: Новус ЕООД, 0877192700,
office@novus.bg, www.novus.bg.

ЛИЗАСКИН/ LYSASKIN
Козметична серия

LYSASKIN Laboratories е френска дермокозметична лаборатория,
която дава конкретни решения на кожни проблеми в следните па-
тологични области: суха и много суха кожа, атопичен дерма-
тит, ксероза и псориазис. В търсене на решения на тези пробле-
ми LYSASKIN Laboratories разработва иновативни продукти, кои-
то дават максимална ефективност на своите потребители. Га-
мата Лизаскин ще се предлага в България под марката
DERMAGIE.

Основната съставка в някои от най-успешните продукти е па-
тентованата съставка URODIUM. Това е комбинация от актив-
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ни вещества (уреа и натриев хлорид), които осигуряват макси-
мална хидратация на кожата по устойчив начин. Ефективност-
та и изкючителното действие на продуктите е доказана чрез
клинични проучвания и богат клиничен опит в независими лабора-
тории и болници.

Сигурност и качество: продуктите на LYSASKIN са разработва-
ни в продължение на повече от 3 години и от най-добрите специ-
алисти в областта под контрола на проф. Калис. Освен това, на
всички нива на разработване на продуктите участват пациент-
ските организации, които обобщават мненията на своите чле-
нове и по този начин се разработва най-подходящия за техните
нужди продукт. Продуктите на LYSASKIN са преминали много
тестове от независими фирми или научни лаборатории под изк-
лючителен дерматологичен контрол.

Повече информация за търговци на едро: Ей енд Ди Фарма,
тел. 0800 12 400

G03XB01 MIFEGYNE / МИФЕГИН

Състав: всяка таблетка съдържа 200 mg mifepristone (синтети-
чен стероид с антипрогестационно действие). Помощни вещес-

тва: безводен колоиден силиций, царевично нишесте, магнезиев
стеарат, микрокристална целулоза.

Показания: За прекъсване на бременност: Myfegyne и простаг-
ландин може да бъдат предписвани и прилагани единствено в
съгласие с националното законодателство и правилниците на
държавата, където се прилагат. Медикаментозно прекъсване на
интраутеринна бременност. В последоватена употреба с прос-
тагландинов аналог до 63 дни след аменорея. Омекване и разши-
ряване на маточната шийка преди хирургически аборт през пър-
вия триместър. Подготовка за действието на простагландино-
вите аналози при прекъсване на бременността по медицински
причини (след първия триместър). Предизвикване на раждане при
ембрионална смърт ин утеро. При пациентки при които не мо-
гат да бъдат използвани простагландин или окситоцин.

Дозировка и начин на приложение: Медикаментозно прекъсване

на интраутеринна бременност. До 49 дни от аменорея: 600 mg
mifepristone, т.е. 3 таблетки взети с еднократна перорална доза
последвани 36 до 48 часа по-късно от прилагането на простаг-
ландинов аналог: misoprostol 400  g перорално или gemeprost 1 mg
вагинално. Също така 200 mg mifepristone може да бъдат използ-
вани в еднократна перорална доза последвана 36 до 48 часа по-
късно от прилагането на простагландинов аналог gemeprost 1 mg
вагинално.  Между 50-63 дни от аменорея: 600 mg mifepristone,
т.е. 3 таблетки взети с еднократна перорална доза последвани
36 до 48 часа по-късно от прилагането на простагландинов ана-
лог gemeprost 1 mg вагинално.  Размекване и разширяване на ма-

точната шийка преди хирургически аборт през първия тримес-

тър: 200 mg mifepristone, т.е. 1 таблетка последвана 36 до 48 ча-
са (но не по-късно) от хирургическо прекъсване на бременност-

та. Подготовка за действието на простагландинови аналози при
прекратяване на бременността по медицински причини: 600 mg
mifepristone, т.е. 3 таблетки взети с еднократна перорална доза
последвани 36 до 48 часа преди планираното прилагане на прос-
тагландин, което ще бъде повторено колкото често е обозначе-
но. Предизвикване на раждане при ембрионална смърт ин утеро:

600 mg mifepristone, т.е. 3 таблетки взети с еднократна перо-
рална дневна доза, два последователни дни. Раждането трябва
да се предизвика по обичайните методи, ако не е започнало в
рамките на 72 часа след прилагането на mifepristone.

Противопоказания: Всички показания: Хронична бъбречна недос-
татъчност, свръхчувствителност към активното вещество,
или към някое от помощните вещества, остра астма неконт-
ролируема посредством терапия, наследствена порфирия. Меди-

каментозен аборт: Бременност непотвърдена посредством
ехографски преглед или биологично изследване; бременност след
63ия ден след аменорея, съмнения за извънматочна бременност,
противопоказания към избрания простагландинов аналог.
Размекване и разширяване на маточната шийка преди хирурги-

чески аборт: Бременност непотвърдена посредством ехографс-
ки преглед или биологично изследване; бременност след 84ия ден
след аменорея, съмнения за извънматочна бременност. Подго-

товка за действието на простагландинови аналози при аборт

по медицински причини (след първи триместър): Противопока-
зания към избрания простагландинов аналог. Предизвикване на

раждане при ембрионална смърт ин утеро: Ако се изисква комби-
нация с простагландин, погледнете противопоказания на избра-
ния простагландинов аналог.

Предупреждения и предпазни мерки: При липсата на специални
изследвания, Mifegyne не се препоръчва при пациенти с бъбречна
недостатъчност, чернодробна недостатъчност, недохранване.
При всички случаи се изисква определяне на резус фактор и пре-
дотвратяване на резусна алоимунизация, както и вземане на
други общи мерки обичайни за всеки аборт. Препоръчва се започ-
ването на контрацептивни предпазни мерки възможно най-бързи
след прилагането на mifepristone (виж КХП). Съмнения за остра

бъбречна недостатъчност: Препоръчва се приложение на
dexamethasone (виж КХП). Дългосрочно лечение с кортикостерои-

ди (включително инхалационни кортикостероиди при пациенти с
астма): Ефикасността може да спадне за 3 до 4 дни след приема
на Mifegyne. Нестероидни противовъзпалителни лекарства вклю-

чително аспирин (ацетилсалицилова киселина): Теоретично е въз-
можен спад на ефикасността на метода (виж КХП). Трябва да се
следват предпазните мерки по отношение на използвания прос-
тагландин (виж КХП). Този метод изисква активното участие на
жената, която трябва да бъде информирана за изискванията на
метода: необходимостта да се комбинира лечението с простаг-
ландин с приложение при второ приложение, нуждата от контро-
лен преглед (3то посещение) в рамките на 14 до 21 дни след прие-
ма на Mifegyne, за да се провери пълната експулсия (клиничен
преглед, ехографски преглед и бета ЧХГ измерване), възможният
неуспех на метода, водещ до прекъсване на бременността пос-
редством друг метод. В случай на бременност с интраутеринно



4.06.2015 г., НОВИ ПРОДУКТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

13

средство ин ситу, това устройство трябва да бъде отстране-
но преди приложението на Mifegyne.
Експулсията трябва да се състои преди приложението на прос-
тагландин (при около 3% от случаите). Този факт не изключва
контролния преглед предвиден да провери дали експулсията е за-
вършена и празнотата на матката. Рискове свързани с метода
(виж КХП): Неуспешен изход, Кървене. Пациентките трябва да
бъдат информирани за появата на продължително вагинално
кървене (средно около 12 или повече дни след приема на Mifegyne),
което може да бъде обилно. Кървенето се получава при почти
всички случаи и по никакъв начин не е доказателство за завърше-
на експулсия. Продължаването на вагиналното кървене на този
етап би могло да означава незавършен аборт или незабелязана
екстраутеринна бременност и трябва да се помисли за подходя-
що лечение. Ако съществуват съмнения за продължаваща бре-
менност, може да е необходим ехографски преглед, за да оцени
нейната жизненост, а на пациентката ще се предложи прекратя-
ване по друг метод. Трябва да се отдели специално внимание на
пациентки със хемостатични смущения с хипокоагулация, или с
анемия.  Решението да се използва медикаментозния или хирур-
гическия метод трябва да бъде взето заедно със специализирани
консултанти в съответствие с типа на хемостатичното сму-
щение или степента на анемия. Инфекция: Много редки случаи на
фатален или сериозен токсичен или септичен шок причинени от
патогени като Clostridium sordellii endometritis, Escherichia coli

проявяващи се с или без треска или други явни симптоми на ин-
фекция са докладвани при медикаментозен аборт извършен из-
вършен с 200 mg mifepristone последван от непозволено вагинал-
но приложение на таблетки misoprostol за перорална употреба.
Докладвани са и редки, но сериозни сърдечносъдови инциденти
след интрамускулно приложение на простагландинов аналог: же-
ни с рискови фактори за сърдечносъдови заболявания или уста-
новено сърдечносъдово заболяване трябва да бъдат подлагани на
лечение с повишено внимание. Омекване и разширяване на ма-

точната шийка преди хирургически аборт. Използването на
Mifegyn трябва да бъде последвано, 36 до 48 часа по-късно, но не
повече, от хирургически аборт. Рискове свързани с метода: Кър-

вене. Жената трябва да бъде информирана относно риска от ва-
гинално кървене, което може да бъде обилно, от аборт предшес-
тващ хирургическата интервенция (макар и минимално). Тя ще
бъде информирана относно това къде трябва да отиде, за да
провери завършеността на експулсията, или при спешен случай.
Трябва да се отдели специално внимание на пациентки със хемос-
татични смущения с хипокоагулация, или остра анемия. (Виж
КХП). Други рискове: Тези свързани с хирургическата процедура.

Взаимодействие с други лекарствени продукти: Ketoconazole,
itraconazole, erythromycin, сок от грейпфрут, rifampicin,
dexamethasone, St.John’s Wort и определени антиконвулсанти
(phenytoin, phenobarbital, carbamazepine), лекарства, които са суб-
страти на CYP 3A4  и имат тесен терапевтичен диапазон,
включително някои агенти използвани по време на обща анесте-
зия (Виж КХП).

Бременност и кърмене: Бременност: В клиничната практика са

докладвани редки случаи на малформации на края на долните
крайници (еквиноварус) в случай на mifepristone приложен самос-
тоятелно или заедно с простагландини. Въпреки това данните
са твърде ограничени дали молекулата е човешки тератоген.
Вследствие жените трябва да бъдат информирани, че поради
риска от неуспешен изход на медикаментозния аборт и неизвес-
тния риск за зародиша, контролният преглед е задължителен.
Ако се диагностицира неуспешен изход на метода при контролен
преглед (възможна продължаваща бременност) и при съгласие на
пациентката, прекъсването на бременността трябва да се из-
върши чрез друга процедура, наличните данни са твърде ограни-
чени, за да оправдаят систематичното пркратяване на доказана
бременност. В този случай трябва да се осъществи внимателно
ехографско наблюдение на бременността, с особено внимание
върху крайниците. Кърмене: Mifepristone е липофилно вещество и
може теоритично може да бъде предадено в майчината кърма.
Въпреки това не съществуват данни. Следователно употребата
на mifepristone трябва да се избягва по време на кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: (Виж КХП).

Предозиране: В случай на случайно голямо поглъщане може да се
появят признаци на бъбречна недостатъчност. Признаците на
остра интоксикация може да наложат специализирано лечение
включително приложението на dexamethasone.

Опаковка: 3 таблетки всяка съдържаща 200 mg mifepristone.

Притежател на разрешение за употреба: EXELGYN SAS, Фран-
ция.

МИЛГАМА крем/MILGAMMA®

Крем за грижа за краката с 10% урея

Състав: В състава на крем Milgamma® има 10% урея, като про-
дуктът не съдържа ароматизатори, оцветители и консерванти.

Показания: Кремът за грижа за краката Milgamma® се препоръч-
ва за ежедневна употреба при суха, груба и напукана кожа на кра-
ката.

Действие: Уреята (карбамид) е естествен овлажнител на кожа-
та и по-специално се съдържа в роговицата. Често при суха кожа
съдържанието на урея в кожата е намалено. В дерматологията
уреята е доказан естествен овлажняващ фактор, който хидра-
тира кожата и така намалява кожните раздразнения.
Кремът за грижa за краката Milgamma® съдържа във висока кон-
центрация овлажняващото вещество урея. По този начин се
поддържа способността на кожата да абсорбира и задържа вла-
га. За да се намали рискът от кожни раздразнения и алергии, кре-
мът за грижa за краката Milgamma® съдържа само хидратиращо-
то вещество урея и безвредна за кожата основа.

Опаковка: туба 45 мл., поставена в картонена кутия
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Производител: WO
..

RWAG PHARMA GmbH & Co. KG;
www.woerwagpharma.com

Представител за България: ТП ”Вьорваг Фарма“ ГмбХ & Ко.КГ,
тел.: 02 462 71 58 / 02 862 28 11

САНОХЕПАТИК/SANOHEPATIC
Хранителна добавка

Състав: В една капсула от 410 mg се съдържат: L-орнитин L-ас-
партат - 150 mg, изсушен сок от артишок - 100 mg, екстракт
от ким - 50 mg.

Описание: Екстрактът от листа на артишок увеличава жлъчна-
та секреция и диурезата, регулира процеса на образуване на хо-
лестерола, стимулира обновяването на чернодробните клетки и
намалява гликемичното ниво. Екстрактът от ким стимулира
стомашната секреция, действа противовъзпалително на черва-
та, има диуретично и антисептично действие и разрежда сто-
машните секрети. L-орнитин L-аспартат има защитно дейст-
вие за черния дроб, намалява нивото на урея в кръвта.

Дозировка и  начин на употреба: Възрастни: 1-3 капсули на ден,
преди хранене. Продуктът е да предназначен за възрастни. Да не
се превишава препоръчителната дневна доза. Хранителна добав-
ка. Хранителните добавки не заместват разнообразното и пъл-
ноценно хранене и здравословния начин на живот. Да се съхраня-
ва на стайна температура, на сухо място. Да се съхранява на
място недостъпно за деца. Противопоказано в случай на холели-
тиаза или запушване на жлъчните пътища.

Опаковка: 30 капсули, поставени в картонена кутия.

Производител: Natur Produkt Pharma Sp.z.o.o, Полша

Вносител: Натурпродукт ООД, тел. 02/979 12 19

G02AD06 TOPOGYNE / ТОПОГИН

Състав: Една таблетка съдържа 400 микрограма misoprostol
(синтетичен аналог на простагландин Е1). Помощни вещества:

Микрокристална целулоза, Хипромелоза, Натриев нишестен гли-
колат (тип А), Хидрогенирано рициново масло.

Показание: За прекъсване на бременност, антипрогестеронови-
ят mifepristone и простагландиновият аналог misoprostol може да
бъдат предписвани и прилагани единствено в съгласие с нацио-
налното законодателство и правилници на държавата, където
се прилагат. Медикаментозно прекъсване на интраутеринно раз-
виваща се бременност, в последователна употреба с
mifepristone, до 49 дни от аменорея.

Дозировка и начин на приложение: Дозировка: Приема се
misoprostol като еднократна перорална доза от 400 микрограма
36 до 48 часа след приемане на единична перорална доза от 600
mg mifepristone. Информация относно дозировката на mifepristone
може да бъде намерена в продуктовата информация на
mifepristone. Повръщане в рамките на 30 минути след приема мо-
же да доведе до намаляване на ефективността на misoprostol: в
този случай се препоръчва перорален прием на нова таблетка
400 микрограма misoprostol. Налична е ограничена информация
относно използването на misoprostol при юноши. Начин на прило-
жение: Таблетките misoprostol са предназначени единствено за
перорална употреба и не трябва да бъдат прилагани по никакъв
друг начин.

Противопоказания: Свръхчувствителност към misoprostol или
други простагландини, или към някое от помощните вещества
(виж КХП); Бременност непотвърдена посредством ехографски
преглед или биологично изследване; Съмнения за извънматочна
бременност; Противопоказания за mifepristone; Бременност след
49-ия ден след аменорея. Тъй като misoprostol се използва в ком-
бинация с mifepristone, вижте също така и противопоказанията
за mifepristone.

Предупреждения и предпазни мерки: При липсата на специални
изследвания, комбинацията на последователната употреба на
mifepristone и misoprostol не се препоръчва при пациенти с бъбреч-
на недостатъчност, чернодробна недостатъчност, недохранва-
не. Поради своите абортивни свойства misoprostol не трябва ни-
кага да се използва от бременни жени, които желаят да продъл-
жат бременността си. Етапът на бремеността трябва да бъде
определен от разговора с пациента и клиничните изследвания.
Винаги е препоръчителен ехографски преглед. Този метод изиск-
ва активното участие на жената, която трябва да бъде инфор-
мирана за изискванията на метода: необходимостта да се ком-
бинира лечението с mifepristone с приложение 36-48 часа преди
приложението на този продукт, нуждата от контролен преглед
(3то посещение) в рамките на 14 до 21 дни след приема на
mifepristone, за да се провери пълната експулсия, възможният не-
успех на метода, водещ до прекъсване на бременността посред-
ством процедура за второ прекъсване на бременността. Поради
възможните остри въздействия на misoprostol, жените трябва
да бъдат напълно информирани по отношение на вероятни сиг-
нали и симптоми, които могат да получат, както и да имат ди-
ректен достъп до лечебния център по телефон. В случай на бре-
менност с интраутеринно средство ин ситу, това устройство
трябва да бъде отстранено преди приложението на
mifepristone/misoprostol. Рискове свързани с метода (виж КХП):
Ефикасността на метода с медикаментозен аборт намалява:
когато означеният режим не се спази стриктно, в еднаква сте-
пен. Неуспешен изход: Невъзможният за подминаване риск от
продължаваща бременност съществува при 1 % от случаите,
където медикаментозният аборт е бил в рамките на 49 дни от
аменорея и след перорално приложение. Този риск прави контрол-
ното посещение задължително, за да се провери дали експулсия-
та е завършена. В редки случаи на незавършена експулсия може
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да се наложи хирургическа ревизия. Кървене: Пациентките тряб-
ва да бъдат информирани за появата на продължително вагинал-
но кървене (средно около 12 дни или повече след прием на
mifepristone), което може да бъде обилно. Кървенето се получава
при почти всички случаи и по никакъв начин не е доказателство
за завършена експулсия. Кървенето може да се появи много ско-
ро след приема на misoprostol, понякога и по-късно: при 60% екс-
пулсията се получава в рамките на 4 часа след приема на
misoprostol; при 40% експулсията се получава в рамките на 24 до
72 часа след приема на misoprostol. Пациентката трябва да бъде
информирана да не предприема пътуване на голямо разстояние
от медицинския център при условие, че не е отбелязана завър-
шена експулсия. Тя ще получи точни инструкции с кого да се
свърже, и къде да отиде в случай на поява на проблеми, особено в
случай на обилно вагинално кървене. Става дума за кървене, кое-
то трае по-дълго от 12 дни и/или което е по-обилно от нормал-
ното менструално кървене. Трябва да се проведе контролен
преглед в период от 14 до 21 дни след приема на mifepristone, за
да се потвърди посредством подходящ начин (клиничен преглед,
заедно с бета-ЧХГ измерване или ехографски преглед) дали екс-
пулсията е завършена и дали вагиналното кървене е спряло. В
случай на продължаващо кървене (дори и леко) след контролното
посещение, изчезването му трябва да бъде проверено след ня-
колко дни. Тъй като обилното кървене изискващо хемостатичен
кюретаж се случва при 0 до 1.4% от случаите по време на мето-
да с медикаментозен аборт, трябва да се отдели специално вни-
мание на пациентки със хемостатични смущения с хипокоагула-
ция, или с анемия. Решението да се използва медикаментозния
или хирургическия метод трябва да бъде взето заедно със специ-
ализирани консултанти в съответствие с типа на хемостатич-
ното смущение или степента на анемия. В случай на продължа-
ваща бременност диагностицирана след контролния преглед на
пациентката се предлага процедура за второ прекъсване на бре-
менността. Инфекция: Сериозни случаи (включително с фатален
изход) на токсичен или септичен шок в следствие на инфекции с
атипични патогени (Clostridium sordellii и perfrigens, Klebsiella

pneumoniae, Escherichia coli, група А Streptococcus), са докладвани
при медикаментозен аборт извършен с непозволено вагинално
или перорално приложение на таблетки misoprostol. Тератоген-

ност: Клиницистите трябва да бъдат наясно с това потенциал-
но фатално усложнение. Пациентките, които решат да продъл-
жат бременността след лечение трябва да бъдат информирани
за риска от тератогенност. Рискът съществува при назначени-
ята на mifepristone и misoprostol и се увеличава при използването
на назначения различни от споменатия по-горе. Излагането на
зародиша на mifepristone и misoprostol увеличава риска от разви-
ването на синдром на Мьобиус и/или синдром на амниотична лен-
та. Трябва да се обмисли процедура за второ прекъсване на бре-
менността. В случай на продължаване на бременността, трябва
да се извърши строго наблюдение чрез ехографски прегледи в
специализирани центрове. Докладвани са и редки, но сериозни
сърдечносъдови инциденти след интравагинално или интрамус-
кулно приложение на простагландинов аналог, включително
misoprostol. Поради тази причина жени с рискови фактори за сър-
дечносъдови заболявания или установено сърдечносъдово заболя-

ване трябва да бъдат подлагани на лечение с повишено внимание
(виж КХП). Медикаментозният аборт изисква определяне на ре-
зус фактор и предпазване от резусна алоимунизация, както и
други общи мерки, които обикновено все вземат по време на
аборт. Препоръчва се започване на контрацептивни предпазни
мерки веднага след като абортът извършен медикаментозно
бъде медицински потвърден (виж КХП). Предпазните мерки по
отношение на mifepristone трябва също да бъдат следвани.

Взаимодействие с други медикаменти: Антиациди, антиациди
съдържащи магнезий (виж КХП).

Бременност и кърмене: Бременност: Употребата по време на
бременност се свързва с родилни дефекти/малформации при про-
дължаващи бременности изложени на mifepristone и misoprostol или
само misoprostol. Пренаталното излагане на misoprostol се свързва
със синдрома на Мьобиус (вродена лицева парализа, с или без де-
фекти на крайниците) и синдрома на амниотична лента (дефор-
мации/ампутации на крайници, особено еквиноварус, ахейрия, оли-
годактилия, палатосхизис). Жените обмислящи медикаментозен
аборт трябва да бъдат точно запознати с рисковете за плода,
ако опитът за аборт е неуспешен, а процедурата за втори такъв
е нежелателна. Следователно жените трябва да бъдат информи-
рани, че поради риска от неуспешен медикаментозен аборт и не-
известния риск за зародиша, контролният преглед е задължите-
лен. Ако се диагностицира неуспешен изход на метода при конт-
ролен преглед (възможна продължаваща бременност) и при съгла-
сие на пациентката, прекъсването на бременността трябва да
се завърши чрез процедура за втори аборт. Ако пациентката по-
желае да продължи бременността, трябва да се осъществи вни-
мателно ехографско наблюдение на бременността, с особено вни-
мание върху крайниците, в специализиран център. Кърмене: Паци-
ентките трябва да избягват кърмене по време на прием на
mifepristone и misoprostol (виж КХП).

Нежелани лекарствени реакции:  (Виж КХП).

Опаковка: Таблетките са опаковани в перфориан еднодозов блис-
тер. По 16 таблетки в картонена кутия.

Притежател на разрешение за употреба: EXELGYN SAS, Фран-
ция.

S01AE07 XIFLODROP/КСИФЛОДРОП

Състав: 1 ml от разтвора съдържа 5,45 mg моксифлоксацин хид-
рохлорид (moxifloxacin hydrochloride) еквивалентни на 5 mg мок-
сифлоксацин база (moxifloxacin base). Всяка капка за очи съдържа
190 mcg моксифлоксацин (moxifloxacin). Помощни вещества: Нат-
риев хлорид, Борна киселина, Натриев хидроксид, Вода за инжек-
ции.

Показания: Локално лечение на гнойни бактериални конюктиви-
ти, причинени от чувствителни към моксифлоксацин щамове.
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Трябва да се вземе предвид официалнити ръководство за правил-
на употреба на антибактериални агенти.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца: Дозата е
една капка в засегнатото око (очи) 3 пъти дневно. Подобрението
настъпва в рамките на 5 дни, а лечението трябва да продължи
още 2-3 дни. Ако до 5 дни след започване на лечението не настъ-
пи подобрение, диагнозата и/или лечението трябва да се обмис-
лят наново. Продължителността на лечението зависи от сери-
озността на проблема и от клиничното и бактериологичното
развитие на инфекцията. За да се предпазят апликатора-капко-
мер и разтвора от замърсяване, трябва да се внимава да не се
докосват клепачите, заобикалящата ги повърхност или други об-
ласти с върха на апликатора-капкомер на бутилката.
За да се предотврати абсорбирането на капките през назалната
мукоза, особено при новородени кърмачета (бебета) или деца, на-
золакрималния канал трябва да се притисне с пръсти за 2 до 3
минути след поставяне на капките. Ако се използва повече от
един лекарствен продукт за очно приложение, трябва да се изча-
ка поне 5 минути преди да се постави лекарствения продукт.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното, към
някое от помощните вещества или към други хинолони.

Специални предупреждения и специални мерки при употреба:
Има съобщения при пациенти системно приемащи хинолони за
сериозни и понякога фатални (анафилактични) реакции на свръх-
чувствителност, получени понякога още след първата доза. Ня-
кои реакции са съпроводени с кардиоваскуларен колапс, загуба на
съзнание, ангиоедем (включително и ларингеален, фарингеален
или фациален оток), обструкция на дихателните пътища, дисп-
нея, уртикария и сърбеж. Употребата на лекарствения продукт
трябва да се прекрати при поява на алергична реакция към КСИФ-
ЛОДРОП. Сериозните остри реакции на свръхчувствителност
към моксифлоксацин или някоя друга от съставките на продукта
могат да изискват спешно лечение. Кислород и други начини за

поддържане на дишането трябва да се приложат, където е кли-
нично показано. Както е и при други анти-инфекциозни средства,
продължителната употреба може да доведе до свръхрастеж на
нечувствителни организми, включително и гъбички. В случай на
суперинфекция, трябва да се преустанови употребата и да се за-
почне алтернативна терапия. (Виж КХП!)

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Не са провеждани специфични проучвания за
взаимодействията с КСИФЛОДРОП 5 mg/ml капки за очи, разт-
вор. Като се има предвид ниската системна концентрация на
моксифлоксацин след локално очно приложение на лекарствения
продукт, лекарствени взаимодействия са малко вероятни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Лекарственият продукт
може да бъде използван по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Както при всички капки за очи, временно замъгляване на зрение-
то или други зрителни смущения, могат да повлияят върху спо-
собността за шофиране или работата с машини. Ако при поста-
вянето на лекарствения продукт зрението се замъгли, пациен-
тът трябва да изчака докато зрението се проясни, преди да шо-
фира или да работи с машини.

Опаковка: Прозрачна стерилизирана LDPE бутилка с обем 10 ml c
LDPE апликатор-капкомер и HDPE капачка на винт, състояща се
от LDPE офталмологичен диспенсър със запечатан на върха кап-
комер и двупластова бяла HDPE затваряща капачка, съдържаща 5
ml офталмологичен разтвор.

Притежател на разрешението за употреба: PharmaSwiss Ceska
republika s.r.o.

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  т е л . / ф а к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ р ж а  д о  1 0  д у м и .

О Б Я В А

Счетоводни услуги за аптеки. Отлично познаване на бранша. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН.
тел. 02/426 32 77; 0885 15 20 19, sngdivine@abv.bg
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