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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

А10ВF01 AROBA / АРОБА

Състав: Всяка таблетка Ароба съдържа 100 mg акарбоза (acarbose).
Помощни вещества: Микрокристална целулоза, колоиден безводен си-
лициев диоксид, магнезиев стеарат, прежелатинизирано нишесте.

Показания: Допълнително лечение едновременно с диета при пациен-
ти със захарен диабет. Превенция на диабет тип 2 при пациенти с
доказано нарушен глюкозен толеранс (дефиниран, като плазмена кон-
центрация след глюкозно натоварване на втория час (2 HPG) между
7,8 и 11,8 mmol/1 (140-200 mg/dl) и нива на гладно между 5,6 и 7,0
mmol/l (100-125 mg/dl), в комбинация с диета и физически упражнения.

Дозировка и начин на приложение: Ароба таблетки са ефективни са-
мо ако се поглъщат цели с малко количество течност непосредст-
вено преди хранене или се сдъвкват с първите хапки храна.
Препоръчителна доза за допълнително лечение, едновременно с дие-

та при пациенти със захарен диабет. Дозировката трябва да бъде
определена за всеки конкретен пациент от лекар, тъй като ефикас-
ността и поносимостта варират при отделните индивиди. Ако не е
предписано друго, препоръчваната дозировка е: начална доза 3 х 50
mg Ароба дневно и следващи дози до 3 x 100 mg Ароба дневно. Поняко-
га може да е необходимо по-нататъшно повишаване на дозировката
до 3 х 200 mg Ароба дневно. Дозата може да бъде повишена след 4-8
седмици, ако пациентите не показват адекватен клиничен отговор в
по-късния етап на лечението. При появата на сериозни оплаквания
въпреки строго спазваната диета, дозата не бива да се повишава
повече, а би следвало и да се намали в известна степен. Средната до-
за е 300 mg Ароба дневно (3 х 1 табл. Ароба от 100 mg дневно).
Препоръчителна доза за превенция на диабет тип 2 при пациенти с

нарушен глюкозен толеранс. Препоръчителна доза: 3 х 100 mg днев-
но. Лечението трябва да започне с начална доза от 50 mg веднъж
дневно и да се увеличи до 3 х 100 mg дневно в рамките на 3 месеца.
Приложение при пациенти в напреднала възраст: Не се препоръчва
промяна на дозата или честотата на приемане във връзка с въз-
растта на тези пациенти. Педиатрична популация: Безопасността и
ефикасността на Ароба при деца и юноши на възраст под 18 години
все още не са установени. Чернодробно увреждане: Не е необходима
корекция на дозата при пациенти с предшестващо увреждане на чер-
нодробната функция. Бъбречно увреждане: Не се препоръчва при паци-
енти с бъбречно увреждане.

Противопоказания: Свръхчувствителност към акарбоза и/или към
някое от помощните вещества. Възпалителни чревни заболявания,
улцерация на дебелото черво, частично запушване на червата или
предразположение към запушване на червата. Тежко бъбречно увреж-
дане (креатининов клирънс < 25 ml/min). Тежко чернодробно уврежда-
не (напр. чернодробна цироза),

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Има
съобщения за случаи на фулминантен хепатит по време на терапия с
акарбоза. Механизмът е неизвестен, но акарбоза, може да допринася
към многофакторната патофизиология на чернодробното увреждане.
При повишение на чернодробните ензими, може да показано намале-
ние на дозата или преустановяване на терапията, особено ако пови-
шението на стойностите на чернодробните ензими персистира.

През първите 6 до 12 месеца от лечението трябва да се монитори-
рат чернодробните ензими. Безопасността и ефикасността на Аро-
ба не са установени при пациенти под 18 годишна възраст. Ароба
притежава антихипергликемично действие, но самият той не инду-
цира хипогликемия. Ако Ароба е предписан в допълнение към други ле-
карства, понижаващи кръвната захар (напр. сулфанилурейни продук-
ти, Метформин или инсулин) спадането на нивата на кръвната захар
до степен на хипогликемия, може да наложи адаптиране на дозата на
съответното съпътстващо лечение. Ако се развие остра хипоглике-
мия, за коригирането й трябва да се използва глюкоза.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Захарозата (тръстиковата захар) и храните, съ-
държащи захароза, често причиняват коремен дискомфорт или дори
диария по време на лечението с Ароба, в резултат на повишената
въглехидратна ферментация в дебелото черво. Акарбоза притежава
антихипергликемичен ефект, но при самостоятелно прилагане не
предизвиква хипогликемия. При пациенти, лекувани едновременно с
Ароба и сулфанилурейни продукти, Метформин или инсулин, стойнос-
тите на кръвната захар могат да спаднат до хипогликемични нива и
да се наложи съответно корекция на дозата за тези лекарствени
продукти. В отделни случаи се съобщава за хипогликемичен шок. Ако
се развие остра хипогликемия, да се има предвид, че захарозата
(тръстиковата захар) се разгражда до фруктоза и глюкоза по-бавно
по време на лечение с Ароба. Затова захарозата е неподходяща за
бързо повлияване на хипогликемията и трябва да се използва глюко-
за. В отделни случаи Ароба може да повлияе бионаличността на ди-
гоксин, което налага корекция на дозата на дигоксина. Възможно е
колестираминът, чревните адсорбенти и лекарствените продукти с
храносмилателни ензими да повлияят на действието на Ароба, ето
защо трябва да се избягва едновременното им приложение.
Едновременното приложение на Ароба и перорален неомицин, може да
доведе до по-изразено понижение на постпрандиалната кръвна глюко-
за и до повишение в честотата и тежестта на стомашно-чревните
нежелани реакции. Ако симптомите са тежки, може да се прибегне до
временно намаление на дозата на Ароба.

Фертилитет, бременност и кърмене: Ароба не бива да се прилагат
по време на бременност, тъй като няма данни от контролирани кли-
нични проучвания за употреба при бременни жени. Тъй като не може
да се изключат, индуцирани от лекарството ефекти върху кърмаче-
то, не се препоръчва предписването на Ароба по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
данни за нарушена способност да се шофира и работи с машини по
време на лечението с Ароба.

Опаковка: Блистерна опаковка PVC/ PCTFE/PVC/AL. Всяка опаковка съ-
държа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Високока-
чествените Лекарства АД, тел.: 02/962 54 54,
info@tchaikapharma.com
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С10ВА05 ATOZET / АТОЗЕТ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg езетимиб и 10
mg аторвастатин (като аторвастатин калций трихидрат). Помощ-

ни вещества: Всяка филмирана таблетка от 10 mg/10 mg съдържа
Ядро на таблетката: Езетимиб слой, Кроскармелоза натрий, Лакто-
за монохидрат 153 mg, Магнезиев стеарат, Микрокристална целуло-
за, Повидон, Натриев лаурилсулфат; Аторвастатин слой: Микрокрис-
тална целулоза, Лактоза монохидрат, Хидроксипропилцелулоза, Крос-
кармелоза натрий, Полисорбат 80, Калциев карбонат, Магнезиев
стеарат, Колоиден безводен силициев диоксид. Филмово покритие
Хипромелоза, Макрогол 8000, Титанов диоксид (Е171), Талк.

Показания: Профилактика на сърдечно-съдови събития - АТОЗЕТ е по-
казан за понижаване на риска от сърдечно-съдови събития при паци-
енти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и анамнеза за остър ко-
ронарен синдром (ОКС), със или без предшестващо лечение със статин.
Хиперхолестеролемия - АТОЗЕТ е показан като допълнителна терапия
към диетата при възрастни с първична (хетерозиготна фамилна и
нефамилна) хиперхолестеролемия или смесена хиперлипидемия, къде-
то приложението на комбиниран продукт е подходящо: пациенти с
недобър контрол единствено със статин; пациенти вече лекувани
със статин и езетимиб.
Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия (ХоФХ) - АТОЗЕТ е пока-
зан като допълнителна терапия към диетата при възрастни с ХоФХ.
Пациентите могат също така да провеждат допълнителна терапия
(напр. афереза на липопротеините с ниска плътност [LDL]).

Дозировка и начин на приложение: АТОЗЕТ е за перорално приложение.
АТОЗЕТ може да се прилага като единична доза по всяко време на де-
ня, със или без храна.
Хиперхолестеролемия и/или Исхемична болест на сърцето (с анамне-

за за ОКС): Дозовият обхват на АТОЗЕТ е от 10 mg/10 mg дневно до
10 mg/80 mg дневно. Обичайната доза е 10 mg/10 mg веднъж дневно.
При започване на терапията или коригиране на дозата следва да се
имат предвид стойностите на холестерола в липопротеините с
ниска плътност (LDL-C), рискът за коронарна болест на сърцето и
отговорът на провеждана терапия за понижение на холестерола. До-
зата на АТОЗЕТ трябва да бъде индивидуализирана. Коригирането на
дозата се прави през интервали от 4 седмици или повече.
Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия: Дозата на АТОЗЕТ при
пациенти с хомозиготна ФХ е от 10 mg/10 mg до 10 mg/80 mg днев-
но, АТОЗЕТ може да бъде използван като допълнение към други липи-
допонижаващи лечения (напр. афереза на LDL) при тези пациенти или
в случай, че такова лечение не се прилага.
Едновременно приложение със секвестранти на жлъчните киселини:

Приемът на АТОЗЕТ трябва да става или 2 часа преди, или 4 часа
след приема на секвестрант на жлъчните киселини.
Пациенти в старческа възраст: Не се налага корекция на дозата при
пациенти в старческа възраст. Педиатрична популация: Безопас-
ността и ефикасността на АТОЗЕТ при деца все още не са установе-
ни. Липсват данни. Пациенти с чернодробно увреждане: АТОЗЕТ
трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с чернод-
робно увреждане и е противопоказан при пациенти с активно чернод-
робно заболяване. Пациенти с бъбречно увреждане: Не се налага ко-
рекция на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещест-
ва или към някое от помощните вещества. Терапията с АТОЗЕТ е
противопоказана по време на бременност и кърмене, и при жени с де-
тероден потенциал, които не използват подходящи контрацептивни
мерки. АТОЗЕТ е противопоказан при пациенти с активно чернодроб-
но заболяване или необяснимо персистиращо покачване на серумните
трансаминази, превишаващи 3 пъти горната граница на нормата (ГТН).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на

взаимодействие: Едновременното приложение на лекарствени про-
дукти, които са инхибитори на CYP3А4 или транспортни протеини,
може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на атор-
вастатин и повишен риск от миопатия. Рискът също така може да
бъде повишен при едновременна употреба на АТОЗЕТ с други лекарс-
твени продукти, които имат потенциал да предизвикват миопатия,
като производни на фибринова киселина и езетимиб.
Едновременното приложение на холестирамин и АТОЗЕТ намалява
средната площ под кривата (AUC) на общия езетимиб (езетимиб +
езетимиб-глюкуронид) до приблизително 55 %, Процесът на нараст-
ване на снижението на LDL-C в резултат на добавянето на АТОЗЕТ
към холестирамина може да бъде намалено поради това взаимодейс-
твие. Необходимо е повишено внимание при започване на АТОЗЕТ при
определяне на Циклоспорин. Концентрациите на Циклоспорин трябва
да бъдат проследявани при пациенти, приемащи АТОЗЕТ и Циклоспо-
рин. Едновременното приложение на фенофибрат или гемфиброзил с
езетимиб увеличава общата концентрация на езетимиб съответно
приблизително 1,5-и 1,7 пъти. Въпреки, че тези увеличения на концен-
трацията не са клинично значими, едновременното приложение на
АТОЗЕТ с фибрати не се препоръчва. За пълната информация проче-

тете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: АТОЗЕТ е противопоказан по
време на бременност и кърмене. Няма проведени проучвания за ефек-
тите на АТОЗЕТ върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: АТО-
ЗЕТ има незначително влияние върху способността за шофиране и
работа с машини. Независимо от това, в случай че трябва да се шо-
фира или да се работи с машини е необходимо да се има предвид, че е
било съобщавано за замаяност.

Опаковка: ATO3ET 10 mg/10 mg. Опаковки от 10, 30, 45, 90 и 100 фил-
мирани таблетки в алуминий/алуминиеви блистери. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Merck Sharp & Dohme

S01EC04 BRINZOLAMIDE ACTAVIS / БРИНЗОЛАМИД
АКТАВИС

Състав: Всеки ml от суспензията съдържа 10 mg бринзоламид
(brinzolamide). Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,15 mg/ml,
Манитол (Е421), Карбомер 974Р, Динатриев едетат, Натриев хло-
рид, Пречистената вода Хлороводородна киселина/натриев хидроксид
(за корекция на рН)

Показания: Бринзоламид Актавис е показан за намаляване на повише-
ното вътреочно налягане при: очна хипертония; откритоъгълна глау-
кома. Като монотерапия при възрастни пациенти, които не се пов-
лияват от бета-блокери или при възрастни пациенти, при които бе-
та-блокерите са противопоказани, или като съпътстваща терапия
към бета-блокери или простагландинови аналози.

Дозировка и начин на приложение: За очно приложение. Препоръчва се
притискане на назолакрималния канал или внимателно затваряне на
клепача след приложение. Това може да намали системната абсорб-
ция на лекарствените продукти, които се прилагат локално в окото
и в резултат да се намалят системните нежелани реакции. Когато
друго офталмологично антиглаукомно средство се заменя с Бринзо-
ламид Актавис, използването на другия продукт се прекратява и на
следващия ден се започва употребата на Бринзоламид Актавис. Ако
се използва повече от един локален очен лекарствен продукт, лекарс-
твените продукти трябва да се прилагат поне през интервал от 5
минути. Очните мази трябва да се прилагат последни. Ако се пропус-
не доза, лечението трябва да продължи със следващата доза, както
е планирано. Дозата не трябва да превишава една капка в засегнато-
то око (очи) три пъти дневно.
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Дозировка: Дозата е една капка Бринзоламид Актавис в конюнктив-
ния сак на засегнатото око (очи) два пъти дневно. Някои пациенти
могат да се повлияят по-добре от една капка три пъти на ден. Брин-
золамид не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане и пора-
ди това не се препоръчва при тези пациенти. Бринзоламид не е изс-
ледван при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов кли-
рънс <30 ml/min) или при пациенти с хиперхлоремична ацидоза. Тъй
като бринзоламид и неговите основни метаболити се екскретират
предимно чрез бъбреците, следователно Бринзоламид Актавис е про-
тивопоказан при такива пациенти. Безопасността и ефикасността
на Бринзоламид Актавис при кърмачета, деца и юноши на възраст
от 0 до 17 години не е установена и затова не се препоръчва за
употреба при кърмачета, деца и юноши.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или към
някое от помощните вещества. Известна свръхчувствителност
към сулфонамиди. Тежко бъбречно увреждане. Хиперхлоремична ацидоза.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Брин-
золамид Актавис е сулфонамид, инхибитор на карбоанхидразата и
въпреки, че се прилага локално, се абсорбира системно. Същият вид
нежелани реакции, които са характерни за сулфонамидите могат да
се наблюдават и при локално приложение. Ако се появят признаци на
сериозни реакции или свръхчувствителност, употребата на този
продукт трябва да се прекрати. Бринзоламид Актавис не е проучван
при пациенти, които носят контактни лещи. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не са провеждани специфични проучвания за лекарс-
твени взаимодействия на Бринзоламид Актавис с други лекарствени
продукти. В клинични проучвания, бринзоламид е използван едновре-
менно с простагландинови аналози и офталмологични продукти, съ-
държащи тимолол, без данни за нежелани взаимодействия. Не е оце-
нена връзката между бринзоламид и миотици или адренергични аго-
нисти по време на съпътстваща терапия на глаукома. Бринзоламид
Актавис е инхибитор на карбоанхидразата и се абсорбира системно,
въпреки че се прилага локално. При пероралните инхибитори на карбо-
анхидразата се съобщава за киселинно-основен дисбаланс. Възмож-
ността за такива взаимодействия трябва да се има предвид при па-
циенти, приемащи Бринзоламид Актавис. Изоензимите на Цитохром
P450, които са отговорни за метаболизма на бринзоламид са CYP3A4
(основен), CYP2A6, CYP2C8 и CYP2C9. Очаква се, че инхибитори на
CYP3A4, като кетоконазол, итраконазол, клотримазол, ритонавир и
тролеандомицин ще инхибират метаболизма на бринзоламид чрез
CYP3A4. Препоръчва се повишено внимание, ако CYP3А4 инхибитори
се прилагат едновременно. Все пак, кумулиране на бринзоламид е мал-
ко вероятно, тъй като бъбречното елиминиране е главният път.
Бринзоламид не е инхибитор на Цитохром Р-450 изоензимите.

Фертилитет, бременност и кърмене: Бринзоламид Актавис не се
препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потен-
циал, които не използват контрацепция. Не е известно дали бринзо-
ламид/метаболитите се екскретират в кърмата при хора след ло-
кално очно приложение. Проучвания върху животни показват екскре-
цията на минимални количества бринзоламид в кърмата след перо-
рално приложение. Не може да се изключи риск за новородените/кър-
мачетата. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кър-
менето или да се преустанови/не се приложи терапията с Бринзола-
мид Актавис, като се има предвид ползата от кърменето за детето
и ползата от терапията за жената. Не са провеждани изследвания,
които да оценят ефекта от локалното очно приложение на бринзола-
мид върху фертилитета при хора.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Бринзоламид Актавис има минимално влияние върху способността
за шофиране и работа с машини. Временно замъгляване на зрението
или други зрителни нарушения, могат да повлияят способността за
шофиране или работа с машини. Ако при накапване зрението се за-
мъгли, пациентът трябва да изчака докато зрението се проясни,

преди да шофира или да работи с машини. Пероралните инхибитори
на карбоанхидразата могат да влошат способността за изпълнение
на дейности, изискващи повишена концентрация и/или физическа ко-
ординация.

Опаковка: 10 mg/ml капки за очи, суспензия 10 mg/ml eye drops,
suspension в бутилка от полиетилен с ниска плътност, с вмести-
мост 5 ml, с високоплътностна полиетиленова капачка на винт, със
защитен пръстен и капкомер от полиетилен с ниска плътност. Кар-
тонени опаковки, съдържащи бутилки 1 x 5 ml и 3 x 5 ml. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

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

N02AX02 MABRON MR / МАБРОН MR

Състав: Една таблетка с удължено освобождаване Маброн MR 100
mg съдържа като активно вещество 100 mg трамадолов хидрохло-
рид (tramadol hydrochloride).

Показания: Лечение на умерена до сипна болка.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Дозата
трябва да се адаптира в зависимост от тежестта на болката и ин-
дивидуалния клиничен отговор на пациента. Обичайно трябва да се
избира най-ниската ефективна аналгетична доза. Ако не е предписано
друго, Маброн MR трябва да се прилага както следва: Възрастни и
деца над 12 години: Обичайната начална доза е 50 - 100 mg два пъти
дневно, сутрин и вечер. Ако обезболяването не е достатъчно, доза-
та може да се повиши на 150 mg или 200 mg трамадолов хидрохлорид
два пъти дневно. Налични са и други концентрации и лекарствени
форми на този продукт за случаите, когато не може да се направи
точно дозиране с таблетките с удължено освобождаване. Таблетки-
те Маброн MR трябва да се поглъщат цели, без да се чупят или дъв-
чат, без зависимост от храненията, с достатъчно течност. Днев-
ната доза от 400 mg активно вещество не трябва да се надвишава
с изключение на специфични медицински показания. При никакви обс-
тоятелства Маброн MR не трябва да се приема по-дълго отколкото
е абсолютно необходимата продължителност на приложение. Ако по-
ради естеството и тежестта на заболяването е необходимо предс-
тоящо продължително лечение на болка с трамадол, тогава трябва
да се провежда внимателно и регулярно проследяване (ако е необходи-
мо със спиране на лечението), за да бъде установено дали и до каква
степен е необходимо по-нататъшно лечение.
Педиатрична популация: Таблетките Маброн MR не са подходящи при
деца под 12 години.
Пациенти в старческа възраст: Обикновено не е необходимо адапти-
ране на дозата при пациенти в старческа възраст до 75 години, без
някаква клинична проява на чернодробна или бъбречна недостатъч-
ност. При пациенти в старческа възраст над 75 години може да бъде
забавено елиминирането. Затова, ако е необходимо, трябва да се
удължат интервалите между дозите съобразно нуждите на пациента.
Бъбречно увреждане/ диализа и чернодробно увреждане: При пациенти
със сериозна бъбречна или чернодробна недостатъчност елиминира-
нето на трамадол е забавено. При тези пациенти трябва да се има
предвид приспособяване на интервала на дозиране съобразно техни-
те нужди.

Противопоказания: Маброн MR е противопоказан при: свръхчувстви-
телност към активното вещество или към някое от помощните
вещества; остра интоксикация с алкохол, хипнотици, аналгетици,
опиоиди или психотропни лекарствени продукти; пациенти, приема-
щи инхибитори на моноаминооксидаза или приемали ги през последни-
те 14 дни; при пациенти, които страдат от недобре контролирана
епилепсия; при лечение на наркотична зависимост.
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Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прило-
жението на Маброн MR трябва да става с особено внимание при при
пациенти, зависими от опиоиди, пациенти с травми на главата,
шок, нарушено съзнание от неизвестен произход, нарушения на диха-
телния център или функция или повишено вътречерепно налягане.
При пациенти, чувствителни на опнати, продуктът трябва да се
прилага с внимание. Необходимо е внимание при пациенти с респира-
торна депресия или при съвместно приложение на депресанти на
ЦНС, или при сериозно повишаване на дозата, тъй като рискът от
респираторна депресия не може да бъде изключен в тези ситуации.
При терапевтични дози са съобщени гърчове и рискът може да се
увеличи при дози, надвишаващи обичайните горни граници на дневна-
та доза (400 mg). В допълнение, рискът от гърчове може да се пови-
ши при пациенти, получаващи трамадол и съпътстващо лечение, ко-
ето може да понижи гърчовия праг. Пациентите с анамнеза за епи-
лепсия или такива, предразположени към гърчове, трябва да се леку-
ват с трамадол само ако са налични непреодолими причини. Трамадол
има нисък потенциал за зависимост. При продължителна употреба
може да се развие толерантност, психическа и физическа зависи-
мост. При пациенти с тенденция към лекарствена злоупотреба или
зависимост, лечението трябва да бъде краткосрочно и под стрикт-
но лекарско наблюдение. Трамадол не е подходящ за заместване при
пациенти с опиоидна зависимост Продуктът не потиска симптоми-
те на морфиново отнемане.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Маброн MR не трябва да се комбинира с МАО-инхи-
битори. При съвместна употреба на таблетките Маброн MR и други
централно действащи лекарствени продукти, включително алкохол,
трябва да се има предвид потенциране на ЦНС ефекти. Съвместната
или предишна употреба на карбамазепин (ензимен индуктор) може да
намали аналгетичната ефективност и да скъси продължителността
на действие. Комбинирането на смесени агонисти/антагонисти
(напр. бупренорфин, налбуфин, пентазоцин) и трамадол не се препо-
ръчва. Трамадол може да предизвика гърчове и да повиши потенциала
за предизвикване на гърчове на селективните инхибитори на обрат-
ното захващане на серотонина (SSRI), на инхибиторите на обратно-
то захващане на серотонин и норадреналин (SNRI), на трицикличните
антидепресанти, на антипсихотици и други лекарства, които пони-
жават гърчовия праг (като бупропион, миртазапин, тетрахидрокана-
бинол). Едновременната употреба на трамадол и серотонинергични
лекарствени продукти, като селективните инхибитори на обратно-
то захващане на серотонина (SSRI), инхибиторите на обратното
захващане на серотонин и норадреналин (SNRI), МАО-инхибитори ,
трициклични антидепресанти и миртазапин може да предизвика се-
ротонинова токсичност. По време на съвместно лечение с трама-
дол и кумаринови деривати (напр. варфарин) е необходимо да се вни-
мава, поради съобщения за удължено INR с тежко кървене и екхимози
при някои пациенти. Други лекарствени продукти с известно инхиби-
ращо действие по отношение на CYP3A4, като кетоконазол и ерит-
ромицин, могат да инхибират метаболизма на трамадол (N-демети-
лиране) и вероятно също метаболизма на активния О-деметил ме-
таболит. Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Маброн MR не трябва да се
прилага по време на бременност. Приложението на таблетките Маб-
рон MR не се препоръчва по време на кърмене. Обикновено не се нала-
га преустановяване на кърменето, в случай на еднократно приложе-
ние на трамадол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Маб-
рон MR може да причини ефекти като сънливост и замаяност и пора-
ди това може да повлияе реакциите на шофьорите и хората, които
работят с машини. Това е валидно особено при комбиниране с други
психотропни лекарствени продукти и алкохол.

Опаковка: Блистери от PVC/алуминиево фолио в картонена кутия по
10, 20, 30, 50, 80, 90, 120,

180 и 500 таблетки. Блистери от PVC/алуминиево фолио защитени
от деца в картонена кутия по 10, 20, 30, 50, 60, 90,120,180 и 500
таблетки. Опаковка от полипропилен с полиетиленова капачка, съ-
държаща 10, 20, 30, 50, 60, 90,120,180 и 500 таблетки. Не всички ви-
дове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър

ФУМАРОСЕПТ
Медицинско изделие

Състав: Сух екстракт от исландски лишей (Licheni islandicum extr.
sicc.); Екстракт от корени на ружа (Althaeae radix extractum), Изо-
малт, аромат на мента, магнезиев стеарат, захароза.

Показания: За пушачи – при сухота в устната кухина и гърлото и
кашлица.

Действие: Съставките на медицинското изделие ФУМАРОСЕПТ обра-
зуват предпазен филм в гърлото. Благодарение на това свое дейст-
вие ФУМАРОСЕПТ осигурява необходимото овлажняване. Успокоява
дразненето и неприятните симптоми, свързани с хрипливостта и
сухотата в устната кухина и гърлото, предизвикани от контакта с
намиращите се в цигарения дим вредни съединения. ФУМАРОСЕПТ
спомага за възвръщане равновесието на лигавицата на гърлото, раз-
дразнена от кашлицата, и благодарение на това, намалява кашличния
рефлекс. Оказва освежаващо действие и възвръща усещането за
комфорт в устната кухина.

Специални предупреждения и предпазни мерки: ФУМАРОСЕПТ не
трябва да се използва от хора с доказана свръхчувствителност към
съставките на продукта. Медицинското изделие е предназначено за
употреба от възрастни хора.

Информация за диабетици: ФУМАРОСЕПТ съдържа захар. Да не се из-
ползва от диабетици.Тютюнопушенето вреди на здравето, а меди-
цинското изделие ФУМАРОСЕПТ не предпазва организма от вредното
влияние на тютюна.

Начин на приложение: 1 пастила за смучене до няколко пъти дневно в
зависимост от необходимостта. Да не се приемат повече от 8 пас-
тили на ден. Ако не настъпи подобрение до 5 дни, трябва да се по-
търси лекарски съвет.

Условия за съхранение: Да се съхранява на стайна температура, да
се пази от влага и светлина, като блистерът се държи в оригинална-
та опаковка. Да не се използва след изтичане на срока на годност,
посочен на опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за де-
ца. Да се обърне внимание на спазването на посочените условия за
съхраняване на изделието.

Опаковка: 24 пастили за смучене

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

Представител: Натурпродукт ООД

С01ЕВ15 PRETIMECTAL / ПРЕТИМЕКТАЛ

Състав: Една таблетка Претимектал съдържа 35 mg триметазиди-
нов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride). Помощни вещества:

Калциев хидрогенфосфат дихидрат, Повидон К 30, силициев диоксид
колоиден безводен, магнезиев стеарат, ксантанова гума, микрокрис-
тална целулоза, Opadry 03B84788 розов.

Показания: Триметазидин е показан при възрастни като допълващо
симптоматично лечение при пациенти със стабилна ангина пекто-
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рис, които не са адекватно контролирани или които имат непоноси-
мост към ангиангинозните лечения от първа линия.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Дозата е
една таблетка от 35 mg триметазидин два пъти дневно по време на
хранене. Пациенти с бъбречно увреждане: При пациенти с умерено на-
рушение на бъбречната функция (креатининов клирънс 30-60 ml/min),
препоръчителната доза е 1 таблетка от 35 mg сутрин по време на
закуска. Пациенти в старческа възраст: При пациенти в старческа
възраст е възможна повишена експозиция на триметазидин поради
възрастово обусловено намаляване на бъбречните функции. При паци-
енти с умерено нарушение на бъбречната функция (креатининов кли-
рънс 30-60 ml/min препоръчителната доза е 1 таблетка от 35 mg
сутрин по време на закуска. Корекцията на дозата чрез титриране
при пациенти в старческа възраст трябва да става с повишено вни-
мание. Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността на
триметазидин при деца на възраст под 18 години не са установени.
Липсват данни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към триметазидин или ня-
кое от помощните в-ва. Болест на Паркинсон, паркинсонови симптоми,
тремор, синдром на неспокойните крака и други свързани двигателни на-
рушения. Тежко бъбречно увреждане (креат. клирънс < 30 ml/min).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Това не
е лекарствен продукт за овладяване на ангинозни пристъпи, както и
за първоначално лечение на нестабилна ангина пекторис или миокар-
ден инфаркт. Не трябва да се използва в периода преди и през първи-
те дни на хоспитализация. При наличие на стенокардии пристъпи е
необходимо отново да се изследват коронарните съдове и да се об-
съди адаптирането на лечението (лекарствена терапия или възмож-
на реваскуларизация). Триметазидин може да причини или да влоши
паркинсоновите симптоми (тремор, акинезия, хипертонус), които
трябва да се изследват регулярно, особено при пациенти в старческа
възраст. В случай на съмнение, пациентите следва да бъдат насоче-
ни към невролог за съответните изследвания. Появата на двигател-
ни нарушения, като паркинсонови симптоми, синдром на неспокойни-
те крака, тремор, нестабилност на походката са основание за окон-
чателно прекратяване на лечението с триметазидин. Подобни случаи
са много редки и обикновено обратими след спирането на лечението.
При повечето от пациентите, които се възстановяват, симптоми-
те изчезват до 4 месеца след прекратяване на приема на тримета-
зидин. Ако паркинсоновите симптоми продължат над 4 месеца след
спиране на приема на лекарството, трябва да се потърси мнението
на невролог. Може да се стигне до падания, свързани с нестабилност
в походката или хипотония, по-специално при пациенти на антихипер-
тонично лечение. Трябва да се действа много внимателно при пред-
писване на триметазидин на пациенти, при които се очаква повише-
на експозиция: умерено нарушение на бъбречната функция, пациенти
в старческа възраст над 75 години.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не се съобщават случаи на лекарствени взаимо-
действия. Триметазидин може да се предписва в комбинация с хепа-
рин, калципарин, антагонисти на витамин К, орални хиполипемични
средства, аспирин, бета-блокери, калциеви антагонисти и дигиталисови
препарати (триметазидин не повлиява плазмените нива на дигоксин).

Фертилитет, бременност н кърмене: Поради липса на данни триме-
тазидин не бива да се прилага по време на бременност и кърмене.
Проучванията за репродуктивна токсичност не са показали ефект
върху фертилитета при женски и мъжки плъхове.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Три-
метазидин не е показал хемодинамични ефекти при клиничните про-
учвания, но случаи на замаяност и сънливост са наблюдавани при
постмаркетинговия опит, което би могло да повлияе способността
за шофиране и работа с машини.

Опаковка: 30 и 60 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъ-
дат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Високока-
чествените Лекарства АД, тел. 02/962 54 54.

ПРОВИОТИК Mултивитаминен сироп с пробиотик
Хранителна добавка

Състав на флакон: Съдържание за препоръчвана дневна доза (Възрас-
тни и деца над 3 години). Витамин A (ретинилацетат) - 400 mcg RE,
Витамин E (DL-алфа-токоферилацетат) - 5,5 mg ?-TE, Витамин D3
(холекалциферол) - 2,5 mcg, Витамин B1 (тиаминхидрохлорид) - 0,5
mg, Витамин B2 (рибофлавин) - 0,5 mg, Витамин B6 (пиридоксинхид-
рохлорид) - 0,4 mg, Витамин B12 (цианокобаламин) - 0,8 mcg, Панто-
тенова киселина (калциев D-пантотенат) - 2,5 mg, Ниацин (никоти-
намид) - 6 mg NE, Фолиева киселина - 75 mcg, Биотин (D-биотин) - 15
mcg, Фосфор - 8 mg, Калций - 8 mg, Магнезий - 12,5 mg, Натрий - 5,9
mg, Манган - 0,09 mg, Цинк - 0,94 mg. Помощни вещества: вода, заха-
роза, глюкозен сироп, портокалова есенция, сгъстител: ксантанова
гума, аромат: портокалово масло, подсладител: манитол, консервант:
натриев бензоат, регулатор на киселинност: лимонена киселина.
Състав на саше: Едно саше от 1,4 g съдържа: Лактобацилус булгари-
кус(Lactobacillus bulgaricus) GLB44 0,5 g, Витамин C (L-аскорбинова ки-
селина) 92,3 mg, пълнител (малтодекстрин), антислепващ агент
(магнезиев карбонат).

Предназначение: ПРОВИОТИК е мултивитаминен сироп с пробиотик
съдържащ специален щам LactobacillusbulgaricusGLB44 с доказано
мощно действие, който е извлечен от цвят на кокиче и отгледан в
сок от био зеленчуци. Доказан мощен ефект при чревни инфекции и
витаминен дефицит. Нормализира чревната флора и подсилва имуни-
тета след вирусни и бактериални инфекции, след и по време на лече-
ние с антибиотици. Не съдържа следи от лактоза, глутен, соя или
други алергени.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчвана дневна доза: Съдър-
жанието на 1 саше ПРОВИОТИК се изсипва във флакон от 25 ml. Въз-
растни и деца над 3 г. - 10 ml на ден, 2 пъти дневно по 5 ml. Деца от 1
- 3 г. - 5 ml на ден, 2 пъти дневно по 2,5 ml, след консултация с лекар.
При антибиотично лечение: между приема на антибиотика и ПРОВИ-
ОТИК Сироп трябва да има пауза от най-малко 4 часа. Съдържа заха-
ри подсладител.

Специални условия за употреба: Да се използва до 10 дни след смес-
ването със сашето! Да се разклаща преди употреба! Да не се преви-
шава препоръчваната дневна доза! Да не се използва като замести-
тел на разнообразното хранене! Продуктът да се съхранява на място
недостъпно за малки деца! Да се съхранява на сухо и хладно място!

Опаковка: Опаковка от 2 флакона х 25 ml + 2 сашета х 1.4 g

Производител: Амброз Фарма ООД, Италия

Дистрибутор: СмартБио ООД, тел. 02 / 865 04 26

С09DА07 TELSOL PLUS/ ТЕЛСОЛ ПЛЮС

Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и
25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).  Помощни вещества:

Лактоза монохидрат 99,67 mg, Манитол (Е421), Повидон К 25
(Е1201), Кросповидон (Е1202), Магнезиев стеарат (Е572), Меглумин,
Натриев хидроксид, Микрокристална целулоза (Е460), Хипромелоза
(Хидроксипропилметилцелулоза) (Е464), Натриев нишестен гликолат
(тип А), Жълт железен оксид (Е172).
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Показания: Лечение на есенциална хипертония. Телсол Плюс 80 mg/25
mg е с фиксирани дози (80 mg елмисартан /25 mg хидрохлоротиазид)
и е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е кон-
тролирано адекватно с 80 mg телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиа-
зид или на възрастни, които са стабилизирани преди това с телми-
сартан и хидрохлоротиазид, приемани отделно.

Дозировка и начин на приложение: Телсол Плюс са предназначени за
перорално приложение веднъж дневно и трябва да се приемат с теч-
ност, със или без храна. Преди да се премине към този продукт с
фиксирани дози е необходимо поотделно да се титрират дозите на
всеки от двата компонента. При подходящи клинични показания може
директнo да се премине от монотерапия към прием на комбинирания
лекарствен продукт. Телсол Плюс 80 mg/25 mg може да се приложи
един път дневно при пациенти, чието кръвно налягане не е контроли-
рано адекватно с 80 mg телмисартан /12,5 mg хидрохлоротиазид или
на пациенти, които са стабилизирани преди това с телмисартан и
хидрохлоротиазид, приемани отделно. Пациенти с бъбречно уврежда-

не: Препоръчва се периодично проследяване на бъбречните функции.
Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с леко до средно
чернодробно увреждане дозировката не трябва да надвишава 40 mg
телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид веднъж дневно. Телсол Плюс
не е показан за лечение на пациенти с тежки чернодробни нарушения.
Тиазидите трябва да се използват предпазливо при пациенти с нару-
шени чернодробни функции. Пациенти в старческа възраст: Не е не-
обходимо коригиране на дозата. Педиатрична популация: Не е уста-
новена безопасността и ефикасността на Телсол Плюспри деца и
юноши на възраст под 18 години. Няма налични данни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към лекарственото ве-
щество или към някое от помощните вещества; Свръхчувствител-
ност към производните на сулфонамидните субстанции (тъй като
хидрохлоротиазид е сулфонамидно производно); Второ и трето три-
месечие на бременността; Холестаза и обструктивни нарушения на
жлъчните пътища; Тежко чернодробно увреждане; Тежко бъбречно ув-
реждане (креатининовклирънс< 30 ml/min); Рефракторнахипокалие-
мия, хиперкалциемия; Едновременната употреба на телмисартан с
алискирен-съдържащи продукти е противопоказана при пациенти със
захарен диабет или бъбречно увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73 sq.m)

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Необ-
ходимо е особено внимание при Бременност; Чернодробно увреждане;
Реноваскуларна хипертония; Бъбречно увреждане и бъбречна трансп-
лантация; Вътресъдова хиповолемия; Двойно блокиране на ренинанги-
отензин -алдостероновата система (РААС); Други състояния със
стимулация на системата ренин-ангиотензин-алдостерон; Първичен
алдостеронизъм; Стеноза на аортната и митрална клапа, обструк-
тивна хипертрофична кардиомиопатия; Метаболитни и ендокринни
ефекти; Електролитен дисбаланс; Непоносимоск към Лактоза моно-
хидрат; Етнически различия; Късогледство и закритоъгълна глауко-
ма. Прочетете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Едновременното прилагане на литий и Телсол Плюс
не се препоръчва. Ако тази комбинация е от съществено значение, се
препоръчва внимателно проследяване на серумните литиеви нива по
време на едновременно приложение; Лекарствени продукти, които
водят до загуба на калий и хипокалиемия (напр. други калиуретични
диуретици, лаксативи, кортикостероиди, ACTH, амфотерацин, карбе-
ноксолон, пеницилин G натрий, салицилова киселина и производните
й). Ако тези вещества трябва да се приемат едновременно с комби-
нацията телмисартан – хидрохлоротиазид, се препоръчва проследя-
ване на калиевите нива в плазмата. Тези лекарствени продукти мо-
же да потенцират ефектите на хидрохлоротиазид върху серумния ка-
лий; Лекарствени продукти, които повишават калиевите нива или
индуцират хиперкалиемия (напр. АСЕ инхибитори, калий-съхраняващи
диуретици, калиеви добавки, солеви заместители, съдържащи калий,
циклоспорин или други лекарствени продукти като хепарин натрий).
Ако тези лекарствени продукти са предписани за употреба едновре-

менно с комбинацията телмисартан – хидрохлоротиазид, препоръчва
се мониториране на калиевите плазмени нива. Въз основа на опита с
използването на други лекарствени продукти, намаляващи действи-
ето на системата ренин-ангиотензин, съпътстващото приложение
на гореспоменатите лекарствени продукти може да доведе до пови-
шаване на серумния калий и по тази причина не се препоръчва.; Лекар-
ствени продукти, които се повлияват от нарушения в серумния ка-
лий. Препоръчва се периодично проследяване на нивата на серумния
калий и ЕКГ когато Телсол Плюссе прилага едновременно с лекарстве-
ни продукти, които се повлияват от промени в серумния калий (напр.
дигиталисовигликозиди, антиаритмични) и следните лекарствени
продукти, предизвикващи torsadesdepointes (включващи някои антиа-
ритмични), като хипокалиемията е предразполагащ фактор за
torsadesdepointes: клас Iа антиаритмични (напр. хинидин, хидрохини-
дин, дизопирамид); клас III антиаритмични (напр. амиодарон, соталол,
дофетилид, ибутилид); някои антипсихотици (напр. тиоридазин,
хлорпромазин, левомепромазин, трифлуоперазин, циамемазин, сулпи-
рид, султоприд, амисулприд, тиаприд, пимозид, халоперидол, дропери-
дол); други: (напр. бепридил, цизаприд, дифеманил, еритромицин IV, ха-
лофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, терфенадин,
винкамин IV).; Дигиталисови гликозиди. Предизвиканата от тиазиди-
хипокалиемия или хипомагнезиемия благоприятства възникването на
предизвикана от дигиталис аритмия.; Дигоксин. При едновременна
употреба на телмисартан с дигоксин се наблюдава умерено повиша-
ване на пиковата (49%) и на най-ниската (20%) плазмена концентация
на дигоксин. При започване, коригиране на дозата или спиране на лече-
нието с телмисартан, трябва да се наблюдават нивата на дигоксин,
за да се поддържат в терапевтичния интервал.; Други антихипер-
тензивни лекарствени продукти. Телмисартан може да повиши хипо-
тензивния ефект на други антихипертензивни средства.; Противо-
диабетни лекарствени продукти (перорални и инсулин). Може да се
наложи коригиране на дозите на противодиабетните лекарствени
продукти.; Метформин. Трябва да се използва предпазливо поради
риск от лактатна ацидоза, индуцирана от възможна функционална
бъбречна недостатъчност, свързана с хидрохлоротиазид.; Колести-
рамин и колестиполови смоли. При наличие на анионно-обменни смо-
ли, абсорбцията на хидрохлоротиазид се нарушава.; Нестероидни
противовъзпалителни лекарствени средства. НСПВС (т.е. ацетилса-
лицилова киселина в противовъзпалителни дози, СОХ-2 инхибитори и
неселективни НСПВС) могат да намалят диуретичния, натриуретич-
ния и антихипертензивния ефект на тиазидните диуретици, и анти-
хипертензивния ефект на ангиотензин II рецепторните антагонис-
ти. При някои пациенти с нарушена бъбречна функция (напр. дехидра-
тирани пациенти или пациенти в старческа възраст с нарушена бъб-
речна функция) едновременното приложение на ангиотензин II рецеп-
торни антагонисти и лекарствени продукти, които инхибират цик-
лооксигеназата може да доведе до по-нататъшно влошаване на бъб-
речната функция, включително е възможна остра бъбречна недоста-
тъчност, която обикновено е обратима. По тази причина, комбина-
цията трябва да бъде прилагана с повишено внимание, особено при
пациенти в старческа възраст. Пациентите трябва да бъдат адек-
ватно хидратирани и да бъде проследявана бъбречната им функция в
началото на комбинираното лечение и периодично след това.; Пре-
сорниамини (напр. норадреналин). Ефектът на пресорнитеамини мо-
же да се намали.; Недеполяризиращи миорелаксанти (напр. тубокура-
рин). Хидрохлоротиазид може да потенцира ефекта на недеполяризи-
ращите миорелаксанти.; Лекарствени продукти използвани за лече-
ние на подагра (напр. пробеницид, сулфинпиразон и алопуринол). Може
да се наложи коригиране на дозата на урикозуричните лекарствени
продукти, тъй като хидрохлоротиазид може да увеличи серумните
нива на пикочната киселина. Може да се наложи повишаване на дози-
те на пробеницид или сулфинпиразон. Едновременното приемане на
тиазиди може да повиши честотата на реакциите на свръхчувстви-
телност към алопуринол.; Калциеви соли. Тиазидните диуретици мо-
же да повишат серумните нива на калций, което се дължи на пониже-
ната му екскреция. Ако трябва да се предпишат калциеви добавки, е
необходимо да се проследяват серумните нива на калция и съответ-
но да се коригира дозата.; Бета-блокери и диазоксид. Тиазидите може
да повишат хипергликемичните ефекти на бета-блокерите и диазок-
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сида.; Антихолинергичните лекарствени продукти (напр. атропин,
бипериден) може да повишат бионаличността на тиазидните диуре-
тици чрез понижаване на стомашно-чревния мотилитет и честота-
та на изпразване на стомаха.; Амантидин. Тиазидите може да увели-
чат риска от нежелани ефекти, причинени от амантидин.; Цитоток-
сични лекарствени продукти (напр. циклофосфамид, метотрексат).
Тиазидите може да намалят бъбречната екскреция на цитотоксични-
те лекарствени продукти и да потенцират миелосупресиращия им
ефект. Въз основа на фармакологичните им свойства е възможно да
се очаква, че следните лекарствени продукти могат да повишат хи-
потензивния ефект на всички антихипертензивни средства, включи-
телно телмисартан: баклофен, амифостин. Също така, ортоста-
тичната хипотония може да бъде засилена от алкохол, барбитурати,
наркотични вещества или антидепресанти.

Фертилитет, бременност и кърмене. Не се препоръчва употребата
на ангиотензин II рецепторни антагонисти през първия триместър
на бременността. Употребата на ангиотензин II рецепторни анта-
гонисти е противопоказана през втория и третия триместър на
бременността. Пациентките, които планират бременност, трябва
да преминат към алтернативно антихипертензивно лечение с уста-
новен профил на безопасност при употреба по време на бременност,
освен ако се счита, че е от особена важност да се продължи лечение-
то с ангиотензин II рецепторни антагонисти. Ако е диагностицирана
бременност, лечението с ангиотензин II рецепторни антагонисти
трябва незабавно да бъде преустановено и ако е подходящо да бъде
започнато алтернативно лечение. Установено е, че експозицията на
ангиотензин II рецепторни антагонисти през втория и третия три-
местър на бременността предизвиква фетотоксичност при хора
(понижена бъбречна функция, олигохидрамнион, забавена черепна оси-
фикация) и неонатална токсичност (бъбречна недостатъчност, хи-
потония, хиперкалиемия). Препоръчва се ултразвуков преглед на бъб-
речната функция и черепа, ако настъпи експозиция на ангиотензин II
рецепторни антагонисти през втория триместър на бременността
и след това. Новородените, чийто майки са приемали ангиотензин II
рецепторни антагонисти, трябва да бъдат внимателно наблюдава-
ни за наличие на хипотония. Телсол Плюс не се препоръчва по време на
кърмене. Ако Телсол Плюс се използва в периода на кърмене, трябва
да се поддържат най-ниските възможни дози. В предклинични проуч-
вания не са наблюдавани ефекти на телмисатран и хидрохлоротиазид
върху фертилитета на мъжки и женски индивиди.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Кога-
то се шофира или работи с машини трябва да се вземе под внима-
ние, че при антихипертензивна терапия, като Телсол Плюс макар и
рядко, могат да се проявят замайване или сънливост.

Опаковка: Блистери от PA/ALU/PVC//Al неотделящо се фолио. Един
блистер съдържа 7 или 14 табл.  Опаковки по 14 и 28 таблетки. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба : ИНБИОТЕХ ООД

С05СА05 VENOSMIL / ВЕНОСМИЛ

Състав: Всяка твърда капсула съдържа 200 mg Хидросмин
(Hidrosmin). Помощни вещества: на капсулното съдържимо - магне-
зиев стеарат; на желатиновите капсули: желатин, еритрозин (
Е127), Хинолиново жълто (Е104), титанов диоксид (q171) и пречис-
тена вода.

Показания: Веносмил се използва за краткосрочно облекчаване (два-
три месеца) на отоци и симптоми свързани с хронична венозна не-
достатъчност (болки, тежест в краката, отоци и др.)

Дозировка и начин на приложение: Обичайната дневна доза Веносмил
е една капсула от 200 mg, три пъти дневно с чаша вода. Лекарство-
то се приема по време на хранене.

Противопоказания: Веносмил е противопоказан при пациенти със
свръхчувствителност към активното вещество или някоя от със-
тавките на лекарствения продукт.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Няма
специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не са провеждани проучвания за възможни фарма-
кокинетични и/или фармакодинамични взаимодействия на хидросмин
с други лекарства или храни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не са налични клинични данни
за употреба на лекарството по време на бременност. По време на
предклиничните изследвания не е наблюдавано пряко или косвено не-
гативно влияние в периода на бременност и развитие на плода.
Употребата на Веносмил по време на бременност е допустима само
в тези случаи когато вероятната полза за майката превишава въз-
можния риск за плода. Не се препоръчва употребата на лекарството
по време на кърмене, поради липса на данни за наличие на Хидросмин в
майчиното мляко.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофира-
не и работа с машини. Малко вероятно е Хидросмин да има ефект
върху способността Ви да шофирате или работите с машини.

Опаковка: Лекарствения продукт се предлага в блистери от
OPA/Al/PVC-фолио и AL-фолио; по 10 капсули в блистер, поставени в
картонена кутия, съдържаща 20 или 60 капсули. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: FAES FARMA S.A., Испа-
ния

N05AX12 ZYKALOR / ЗИКАЛОР

Състав: Всяка таблетка ЗИКАЛОР 10 mg съдържа 10 mg арипипразол
(aripiprazole). Помощни вещества: Лактоза 62.33 mg, Целулоза, мик-
рокристална (тип 101), Царевично нишесте, Кроскармелоза натрий,
Хипромелоза, Магнезиев стеарат, Червен железен оксид (r172).

Показания: ЗИКАЛОР е показан за лечение на шизофрения при възрас-
тни и юноши на и над 15 години. ЗИКАЛОР е показан за лечение на
умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство тип
I и за превенция на нови манийни епизоди при възрастни, които стра-
дат предимно от манийни епизоди и чиито манийни епизоди се повли-
яват от лечение с арипипразол. ЗИКАЛОР е показан за лечение до 12
седмици на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разст-
ройство тип I при юноши на и над 13 години.

Дозировка и начин на приложение: ЗИКАЛОР таблетки са за перорал-
но приложение. Дозировка Възрастни: Шизофрения: препоръчаната
начална доза ЗИКАЛОР е 10 mg или 15 mg дневно, с поддържаща днев-
на доза 15 mg, приемана веднъж дневно, независимо от храненето.
ЗИКАЛОР е ефикасен в дозов интервал 10 mg до 30 mg дневно. Не е
наблюдавана повишена ефикасност при дневни дози по-високи от 15
mg, въпреки че при отделни пациенти по-високи дози може да са от
полза. Максималната дневна доза не трябва да превишава 30 mg; Ма-
нийни епизоди при биполярно разстройство тип I: препоръчаната на-
чална доза ЗИКАЛОР е 15 mg, приемана веднъж дневно, независимо от
храненето, като монотерапия или комбинирана терапия. При някои
пациенти по-високи дози може да са от полза. Максималната дневна
доза не трябва да превишава 30 mg; Превенция на рецидиви на маний-
ни епизоди при биполярно разстройство тип I: за превенция на реци-
диви на манийни епизоди при пациенти, които са лекувани с арипипра-
зол като монотерапия или комбинирана терапия, терапията трябва
да продължи със същата доза. Промени в дневната доза, включител-
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но понижаване на дозата, трябва да се обмислят в зависимост от
клиничното състояние.
Педиатрична популация: Шизофрения при юноши на и над 15 години:
препоръчаната доза е 10 mg, приложена веднъж дневно, независимо
от храненето. Лечението трябва да започне с доза от 2 mg (като се
използва арипипразол перорален разтвор 1 mg/ ml) в продължение на 2
дни, титрирана до 5 mg в продължение на още 2 дни за достигане на
препоръчителната дневна доза от 10 mg. Постигане на доза от 2 mg
дневно за два дни не е възможно със ЗИКАЛОР. Трябва да се използва
друг подходящ продукт при дозиране 2 mg дневно. При необходимост,
последващо титриране на дозата трябва да се извършва с интерва-
ли на увеличение от 5 mg, като не се превишава препоръчителната
максимална дневна доза от 30 mg. ЗИКАЛОР е ефикасен в дозов ин-
тервал 10 mg до 30 mg дневно. Не е наблюдавана повишена ефикас-
ност при дневни дози по-високи от 10 mg, въпреки че при отделни па-
циенти по-високи дози може да са от полза. ЗИКАЛОР не се препоръч-
ва за лечение на пациенти с шизофрения под 15-годишна възраст по-
ради липса на достатъчно данни за безопасност и ефикасност. Ма-
нийни епизоди при биполярно разстройство тип I при юноши на и над
13 години: препоръчаната доза ЗИКАЛОР е 10 mg, приемана веднъж
дневно, независимо от храненето. Лечението трябва да започне с
доза от 2 mg (като се използва арипипразол перорален разтвор 1 mg/
ml) в продължение на 2 дни, титрирана до 5 mg в продължение на още
2 дни за достигане на препоръчителната дневна доза от 10 mg. Пос-
тигане на доза от 2 mg дневно за два дни не е възможно със ЗИКА-
ЛОР. Трябва да се използва друг подходящ продукт при дозиране 2 mg
дневно. Продължителността на лечението трябва да е минималната
необходима за контролиране на симптомите и не трябва да преви-
шава 12 седмици. Не е наблюдавана повишена ефикасност при дневни
дози по-високи от 10 mg, а дневна доза от 30 mg се асоциира със зна-
чително повишен риск от сериозни нежелани реакции като екстрапи-
рамидни събития, сънливост, отпадналост и повишаване на тегло-
то. Поради тази причина дози по-високи от 10 mg дневно трябва да
бъдат прилагани само при изключителни случаи и под стриктно кли-
нично мониториране.По-младите пациенти са изложени на риск от
нежелани лекарствени реакции, свързани с арипипразол. Поради тази
причина ЗИКАЛОР не се препоръчва за употреба при пациенти под 13-
годишна възраст.
Раздразнителност, свързана с аутизъм : Безопасността и ефикас-
ността на арипипразол при деца и юноши под 18-годишна възраст не
е установена.Тикове, асоциирани със Синдрома на Турет: безопас-
ността и ефикасността на арипипразол при деца и юноши на въз-
раст от 6 до 18 години не са установени.
Чернодробно увреждане: Не е необходимо адаптиране на дозата при
пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. При пациенти с
тежко чернодробно увреждане не са налични достатъчно данни, за да
бъдат дадени препоръки. При тези пациенти дозата трябва да се оп-
ределя внимателно. Въпреки това, при пациенти с тежко чернодроб-
но увреждане максималната дневна доза от 30 mg трябва да се при-
лага с повишено внимание.
Бъбречно увреждане: Не е необходимо адаптиране на дозата при па-
циенти с бъбречно увреждане. Пациенти в старческа възраст: Ефи-
касността на ЗИКАЛОР при пациенти на и над 65 години не е устано-
вена. Във връзка с по-голямата чувствителност на тази популация,
трябва да се има предвид започване на лечението с по-ниска начална
доза, когато това е клинично оправдано. Адаптиране на дозата по-

ради взаимодействия: В случай на съвместно приложение на мощни
CYP3A4 или CYP2D6 инхибитори и арипипразол, дозата арипипразол
трябва да бъде понижена. При преустановяване приема на CYP3A4
или CYP2D6 инхибитор в комбинираната терапия дозата арипипразол
трябва да бъде повишена. В случай на съвместно приложение на
мощни CYP3A4 индуктори и арипипразол, дозата арипипразол трябва
да бъде повишена. При преустановяване приема на CYP3A4 индуктор
в комбинираната терапия дозата арипипразол трябва да бъде пони-
жена до препоръчителната доза.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Необ-
ходимо е специално наблюдение за поява на: Суицидно поведение; Сър-
дечно-съдови нарушения; Нарушения на проводимостта; Тардивна
дискинезия; Други екстрапирамидни симптоми; Невролептичен ма-
лигнен синдром (НМС, NMS); Хипергликемия и захарен диабет; Свръх-
чувствителност; Повишаване на теглото; Дисфагия; Патологична
склонност към хазарт; Пациенти със съпътстващ синдром на хипе-
рактивност с дефицит на вниманието (СХДВ. ADHD) и др.
За пълната информация прочетет КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: За пълната информация прочетет КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Пациентите трябва да бъ-
дат посъветвани да уведомят лекуващия лекар, ако забременеят или
планират бременност по време на лечението с арипипразол. Поради
липсата на достатъчно информация на безопасността при хора и по-
ради опасения, възникнали при репродуктивните проучвания при жи-
вотни, този лекарствен продукт не трябва да се прилага по време
на бременност, освен ако очакваните ползи ясно оправдават потен-
циалния риск за плода. При новородените, изложени на антипсихоти-
ци (вкл. арипипразол) през третия триместър на бременността, съ-
ществува риск от нежелани лекарствени реакции включително екст-
рапирамидни симптоми и/ или симптоми на отнемане, които могат
да варират по тежест и продължителност след раждането. Съобща-
вани са случаи на възбуда, хипертония, хипотония, тремор, сънли-
вост, респираторен дистрес или нарушения в храненето. Поради то-
ва новородените трябва да бъдат внимателно проследявани. Ари-
пипразол се екскретира в кърмата при хора. Пациентите трябва да
бъдат посъветвани да не кърмят, ако приемат арипипразол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Как-
то и при другите антипсихотици пациентите трябва да са с пови-
шено внимание при работа с опасни машини, вкл. превозни средства,
докато не се уверят, че приемът на арипипразол не повлиява тези
способности. При някои педиатрични пациенти с биполярно разст-
ройство тип I се наблюдава повишена честота на сънливост и от-
падналост.

Опаковка: Кутии с 28, 30 56, 60, 84 и 90 таблетки в OPA/Al/PVC-Al
блистери. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в про-
дажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър

Предлагам под наем помещение, работеща
аптека - 20 кв.м с лиценз, разположена в
София, ул. "Цар Самуил" 38 до пл.
Македония. Наем - 650 лв.
За информация тел. 0898 750200 - Станчев
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