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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

АДИРЕКС / ADIREX
хранителна добавка

Състав: Всяко саше ADIREX съдържа: Saccharomyces boulardii -
250 mg (5 милиарда живи клетки*); Lactobacillus rhamnosus Rosell-
11 (1,9 милиарда живи клетки*); Lactobacillus helveticus Rosell-52
(100 милиона живи клетки*); Пребиотици: Mананови олигозаха-
риди (МОЗ) – 200 mg; Цинк – 5 mg. Помощни вещества: пълните-
ли – силициев диоксид, малтодекстрин, ароматизант - банан.
*Брой живи клетки към момента на производство.

Показания: ADIREX е комбинация от 5 клинично доказани състав-
ки, която оказва благоприятен ефект върху здравето на сто-
машно-чревната система. Поддържа нормалната честота на
дефекация и физиологичния водно-солеви състав и консистенция
на чревното съдържимо. Поддържа естествения баланс на чрев-
ната микрофлора.

Дозировка и начин на приложение: При възрастни и деца над 5
годишна възраст ADIREX се приема два пъти по 1 саше на ден.
При деца под 5 годишна възраст ADIREX се приема по 1/2 саше
два пъти на ден, т.е. 1 саше на ден разделено в два приема.  Съ-
държанието на сашето се разтваря в малко вода или безалкохол-
на напитка, разбърква се и се изпива. Може да се смесва и с хра-
на или кърма. Прахът от сашето съдържа живи клетки и не бива
да се смесва с горещи, ледени или алкохолни напитки или храни.

Противопоказания: Не приемайте ADIREX ако някога сте получа-
вали алергична реакция към някоя от съставките на сашето.

Опаковка: сашета от 1.5 g x 6

Производител: Neopharm

АМЛА С / AMLA C
хранителна добавка

Състав: 1 капсула съдържа 250 мг Амалаки.

Действие: Естествен източник на Вит. С. Укрепва имунната
система и осигурява добра резистентност на организма. Мо-
щен антиоксидант, който  подпомага борбата със свободните
радикали. Подкрепя функциите на черния дроб и възстановяване-
то на тъканите. Има тонизиращ ефект и поддържа нормалната
жизненост.

Описание: Амла (Amalaki, Indian Gooseberry/Emblica officinalis ) е
дърво, познато със своите лечебни качества от повече от 3000
години. Според аюрведическия текст Чарака Самхита, Амла е
несравнимо растение, що се отнася до подмладяване. Счита се
за символ на добро здраве. Плодът е важен източник на Вит. С,

минерали и аминокиселини. Плодът съдържа 3 пъти повече кон-
центрация на протеини и витамин С от ябълката. Има най-висо-
ко съдържание на Вит. С от всички други натурални източници.

Показания: Кашлица, настинка, болки в гърлото и дихателни ин-
фекции; Преждевременно стареене; Диспепсия и повишена кисе-
линност; Кожни проблеми.

Дозировка: по 1 капсула два пъти дневно. Да не се превишава
препоръчваната дневна доза.

Опаковка: 60 капсули

Производител: The Himalaya Drug Company

Вносител: Аюрведа Шанс ЕООД, www.himalaya.bg

L01BC06 CAPEDA / КАПЕДА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg капецита-
бин (capecitabine). Помощни вещества: Сърцевина: лактоза моно-
хидрат - 12.3 mg, кроскармелоза натрий, хипромелоза, микрок-
ристална целулоза, магнезиев стеарат. Обвивка: Опадрай розов
(титанов диоксид (E171), червен железен оксид (E172), хипроме-
лоза и макрогол.

Показания: Капеда е показан за адювантно лечение на пациенти
след оперативно лечение на рак на дебелото черво стадий ІІІ
(стадий С по Dukes). Капеда е показан за лечението на метаста-
зирал колоректален карцином. Капеда е показан за лечение от
първа линия при авансирал карцином на стомаха в комбинация
със схема на лечение на базата на платина.
Капеда в комбинация с доцетаксел е показан за лечение на пациен-
тки с локално авансирал или метастазирал рак на млечната жле-
за след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предшестващо-
то лечение трябва да е включвало антрациклин. Капеда е показан
също и като монотерапия при лечение на пациентки с локално
авансирал или метастазирал рак на млечната жлеза след неуспех
на терапия с таксани и с химиотерапевтични схеми, съдържащи
антрациклини, или при които не е показано продължаването на
терапията с антрациклини.

Дозировка и начин на приложение: Капеда трябва да се предпис-
ва само от квалифициран лекар, с опит в прилагането на анти-
неопластични лекарствени продукти. При всички пациенти се
препоръчва внимателно проследяване по време на първия цикъл
от лечението. Лечението трябва да се преустанови, ако се наб-
людава прогресиране на заболяването или непоносима токсич-
ност. Пациентите, лекувани с Капеда, трябва да са информирани
за необходимостта от незабавно прекъсване на лечението при
поява на умерена или по-тежка токсичност. Дозите на Капеда,
които са пропуснати поради токсичност, не се заместват или
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възстановяват, но вместо това пациентът трябва да възста-
нови планирания цикъл на лечение. Прочетете КХП!

Противопоказания: Анамнеза за тежки и неочаквани реакции към
терапия с флуоропиримидини; Свръхчувствителност към капе-
цитабин или към някое от помощните вещества или флуороура-
цил; Известна недостатъчност на дихидропиримидин дехидроге-
наза (DPD); Бременност и кърмене; Тежка левкопения, неутропе-
ния или тромбоцитопения; Тежко чернодробно увреждане; Тежко
бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min); Лече-
ние със соривудин или неговите химчески сродни аналози, какъв-
то е бривудинът; Ако има противопоказания към някои от лекар-
ствените продукти в комбинираната схема на лечение, този ле-
карствен продукт не трябва да се използва.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Дозо-ограничаващите токсични прояви включват диария, корем-
на болка, гадене, стоматит и синдрома "ръка-крак". Повечето
нежелани реакции са обратими и не изискват трайно прекратя-
ване на терапията, въпреки че може да се наложи прекъсване или
намаляване на дозите. Тъй като този лекарствен продукт съ-
държа като помощно вещество безводна лактоза, той не тряб-
ва да се прилага при пациенти с редки наследствени състояния
на непоносимост към галактоза, недостиг на лактоза на Lapp
или малабсорбция на глюкоза-галактоза. Прочетете КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Жените с детероден по-
тенциал трябва да бъдат посъветвани да избягват забременя-
ване, докато провеждат лечение с капецитабин. Ако пациентка-
та забременее, докато приема капецитабин, потенциалният
риск за фетуса трябва да й бъде разяснен. По време на лечение-
то трябва да се използва ефективен метод за контрацепция.
Капецитабин е противопоказан по време на бременност. Кърме-
нето трябва да се преустанови по време на лечение с капецита-
бин. Липсват данни за ефекта на Капеда върху фертилитета.
При проучванията с животни са наблюдавани ефекти върху фер-
тилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Капцитабин повлиява в малка до умерена степен способността
за шофиране и работа с машини. Капецитабин може да предизви-
ка замайване, умора и гадене.

Опаковка: блистери PVC/PVDC/ A1 фолио (12 блистера по 10 таб-
летки) - 120 филмирани таблетки в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висо-
кокачествените Лекарства АД

КАЛЦИЙ +
хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат: Калций от сладководна пер-
лена мида/98.9%/ – 360 mg, Магнезий /магнезиев глюконат/ - 120
mg, Цинк /цинков цитрат/ - 7 mg, Витамин D3 – 5 mcg, антислеп-
ващ агент – магнезиев стеарат и малтодекстрин. Състав на
капсулата: желиращ агент – желатин.

Приложение: Хранителната добавка действа благоприятно на
ставния хрущял и съединителната тъкан. Подпомага дейността
на ставния апарат и е подходящ при физически усилия и постоян-

но натоварване на опорно – двигателната система. Оказва бла-
готворен ефект върху нервната и сърдечно-съдовата система.
Подпомага за доброто състояние на кожата, косата и ноктите.

Начин на употреба: от 1 до 2 капсули дневно, след хранене.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за бре-
менни, кърмачки, деца и при индивидуална непоносимост към
съставните вещества. Хранителната добавка е със съдържание
на сладководна перлена мида. Да не се превишава препоръчвана-
та дневна доза. Хранителната добавка да не се използва като за-
местител на разнообразното хранене.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com

КОЕНЗИМ +  ВИТ. В/COENZYM Q10 + B
хранителна добавка

Състав: Препоръчваната дневна доза от една капсула съдържа:
високопречистен соев  Лецитин ( Soya Lecithin) - 150 mg , Магне-
зий /Магнезиев оксид /– 100 mg, Витамин В3 / Никотинова кисе-
лина/ - 20 mg NE, Коензим Q10 – 10 mg,  Витамин В1 (Тиамин хид-
рохлорид) - 5 mg, Витамин В6 (Пиридоксин хидрохлорид) - 5 mg,
Витамин В12 (Цианокобаламин ) - 50 mcg , антислепващ агент –
магнезиев стеарат и лактоза. Състав на капсулата: желиращ
агент – желатин.

Приложение: Хранителната добавка оказва благоприятен ефект
върху мозъчната дейност и дейността на организма при умора;
Подпомага функциите на паметта и концентрацията; Оказва
благоприятен ефект при стрес и психически натоварвания.

Начин на употреба:  по 1 капсула дневно. Да не се превишава пре-
поръчваната дневна доза.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за бре-
менни, кърмачки, малки деца и при индивидуална непоносимост
към съставните вещества. Хранителната добавка да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене.

Съхранение: на сухо и хладно място, недостъпно за малки деца.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД, за Буров ЕООД

N06DA02 DARIZOL / ДАРИЗОЛ

Състав: Всяка таблетка от 10 mg съдържа 10 mg донепезил хид-
рохлорид. Помощни вещества: Полакрилин калий, микрокристал-
на целулоза, лактоза монохидрат, безводен мононатриев цит-
рат, аспартам Е951, кроскармелоза натрий, безводен колоидален
силиций, магнезиев стеарат, солна киселина, пречистена вода.

Показания: Даризол таблетки са показани за симптоматично ле-
чение на лека до умерено тежка Алцхаймерова деменция.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни / напреднала въз-
раст: Лечението започва с 5 mg/ден (доза веднъж дневно). Дари-
зол трябва да се приема през устата вечер преди лягане. Таб-
летката трябва да се сложи на езика и да се даде възможност да
се разпадне преди да се погълне със или без вода, според предпо-
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читанията. 5 mg/дневна доза трябва да се поддържа поне 1 ме-
сец. Следвайки едномесечната клинична преценка на лечението с
5 mg дневно, дозата Даризол може да бъде увеличена на 10
mg/дневно (дозировка веднъж дневно). Максималната препоръчи-
телна дневна доза е 10 mg. Дози, по-големи от 10 mg дневно, не
са проучени при клиничните изследвания. Лечението трябва да
започне и да се наблюдава от лекар с опит в диагностициране-
то и лечението на Алцхаймеровата деменция. Диагнозата
трябва да се поставя съгласно общоприетите ръководства
(например DSM IV, ICD 10). Лечението с Даризол трябва да започ-
не само при възможност за редовно проследяване на взетото
лекарство. Поддържащото лечение трябва да продължи толкова
дълго, колкото е необходимо, за да се постигне терапевтичен
резултат при пациента. Следователно клиничната полза от Да-
ризол трябва да се прецени отново. Трябва да се обсъжда прекъс-
ване на лечението, ако няма данни за терапевтичен ефект. Инди-
видуалният отговор към Даризол не може да се предскаже. При
прекъсване на лечението се наблюдава постепенно изчезване на
ефекта на Даризол.
Поради възможност от увеличаване на концентрацията при леко
до умерено чернодробно увреждане повлияването на дозата
трябва да става в зависимост от индивидуалната поносимост.
Няма данни за пациенти с тежко чернодробно увреждане. Дари-
зол не се препоръчва за употреба при деца.

Противопоказания: Даризол е противопоказан при пациенти със
свръхчувствителност към Донепезил хидрохлорид, пиперидинови
производни или някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Употребата на Даризол при пациенти с тежка деменция, други
типове деменция или други типове паметово увреждане (напр.
свързан с възрастта познавателен упадък) не е изследвана.
Анестезия: Като холинестеразен инхибитор, Даризол е възмож-
но да потенцира ефекта на сукцинилхолиновите миорелаксанти
по време на анестезия.
Сърдечно-съдови заболявания: Поради фармакологичното си дейс-
твие холинестеразните инхибитори могат да имат ваготони-
чен ефект върху сърдечната честота (брадикардия). При пациен-
ти със „синдрома на болния синусов възел" или други суправент-
рилуларни нарушения на проводимостта като сину-атриален
блок и атриовентрикуларен блок, възможността за такова дейс-
твие е особено важна. Има съобщения за синкоп и припадъци. При
такива пациенти трябва да се обсъжда възможността от нас-
тъпване на сърдечен блок или продължителни синусови паузи.
Стомашно-чревни заболявания: Пациенти с повишен риск от
развитие на язва, например такива с анамнеза за язвена болест
или такива, получаващи едновременно нестероидни противовъз-
палителни средства (NSAIDs), трябва да се проследяват за по-
добни симптоми. Въпреки това, клиничните изследвания с Дари-
зол не показват увеличение в сравнение с плацебо за развитие на
пептична язвена болест или стомашно-чревен кръвоизлив.
Урогенитална заболявания: Холиномиметиците могат да предиз-
викат обструктивни симптоми на пикочния мехур, въпреки че
това не е наблюдавано при клинични изследвания на Донепезил.
Неврологични заболявания: Припадъци: счита се, че холиномиме-
тиците могат да предизвикат генерализирани припадъци. Припа-
дъчната активност, обаче, може да бъде и проява на болестта
на Алцхаймер. Холиномиметиците могат да предизвикат обост-
ряне или индуциране на екстрапирамидни симптоми.
Белодробни заболявания: Поради техните холиномиметични
действия, холинестеразните инхибитори трябва да се предпис-
ват с внимание на пациенти с анамнеза за астма или обструк-
тивна белодробна болест. Прилагането на Даризол едновременно
с инхибитори на ацетилхолинестеразата, агонисти или антаго-
нисти на холинергичната система трябва да се избягва.

Тежко чернодробна увреждане: Няма данни за пациенти с тежко
чернодробно увреждане.
Пациентите с рядкото наследствено заболяване на галактозна
непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна
малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Донепезил хидрохлорид и/или никой от него-
вите метаболити не инхибира метаболизма на теофилин, варфа-
рин, циметидин или дигоксин при хора. Метаболизмът на Доне-
пезил хидрохлорид не се повлиява при едновременно приложение
на дигоксин или циметидин. Изследвания in vitro са показали, че
Цитохром P450 изоензими ЗА4 и в по-ниска степен 2D6 се включ-
ват в метаболизма на Донепезил. Студии за лекарствено взаи-
модействие, проведени in vitro, показват, че кетоконазол и хини-
дин, инхибитори на CYP 3A4 и 2D6 респективно, блокират мета-
болизма на Донепезил. Следователно тези и други CYP 3A4 инхи-
битори като итраконазол и еритромицин, и CYP 2D6 инхибитори
като флуоксетин могат да блокират метаболизма на Донепезил.
В изследване със здрави доброволци кетоконазол повишава слабо
концентрациите на Донепезил с около 30 %. Ензимни индуктори
като рифампицин, фенитоин, карбамазепин и алкохол могат да
понижат нивата на Донепезил. Тъй като степента на инхибира-
щия или индуциращия ефект е неизвестна, такива лекарствени
комбинации трябва да се използват с повишено внимание. Доне-
пезил хидрохлорид може да повлияе на медикаменти с антихоли-
нергична активност. Също така проявява синергизъм при еднов-
ременно лечение с медикаменти като сукцинилхолин, други нев-
ромускулни блокери или холинергични агонисти или бета-блокери,
които въздействат върху сърдечната проводимост.

Бременност и кърмене: Няма адекватни данни за употреба на
Даризол при бременни жени. Даризол не трябва да се използва по
време на бременност, освен ако не е наложително. Жени, използ-
ващи Даризол, не трябва да кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Даризол има слабо до умерено влияние върху способността за
шофиране и работа с машини. Деменцията може да наруши спо-
собността за шофиране и работа с машини. Освен това, Дари-
зол може да предизвика умора, световъртеж и мускулни крампи,
главно в началото на лечението или при повишаване на дозата.
Лекуващият лекар трябва редовно да преценява способността
на пациентите, приемащи Даризол, дали да продължават да шо-
фират или да работят със сложни машини.

Опаковката: Алуминиеви/алуминиеви блистери по 7 и 14 таб-
летки или PVC/Aclar/алуминиеви блистери по 7 и 14 таблетки. По
28 таблетки в картонена кутия. Не всички опаковки могат да
бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба: НЕОЛА ФАРМА
ЕООД, България

ДИОСКОРЕЯ +
хранителна добавка

Препоръчваната дневна доза от една капсула съдържа: екст-
ракт от корен Диоскорея (Extr. Dioscorea villosa) - 200 mg /диосге-
нин 16 % - 32 mg/, екстракт от Вечерна иглика (Extr.Evening
primrose) – 160 mg, Соеви изофлавони – 30 mg, Витамин Е (DL –
алфа – токоферил ацетат ) – 5 mg -TE, антислепващ агент –
магнезиев стеарат и малтодекстрин. Състав на капсулата: же-
лиращ агент – желатин.
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Описание: Диоскореята съдържа фитохормона диосгенин, естес-
твен източник на прогестерон. Маслото от вечерна иглика, под-
помага нормалния хормонален статус, естествен регулатор на
хормоните - естроген, пролактин и прогестерон. Соевите изоф-
лавони подкрепят поддържането на функционалните нива на ест-
роген.

Приложение: Хранителната добавка действа благоприятно при
предменопауза и менопауза; Благоприятно повлиява за доброто
разположение в дните преди месечния цикъл; За запазване красо-
тата на здравата кожа, нокти и коса.

Дозировка и начин на употреба: по 1 капс. дневно преди хранене.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за бре-
менни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към състав-
ните вещества. Да не се превишава препоръчваната дневна до-
за. Хранителната добавка да не се използва като заместител на
разнообразното хранене.

Опаковка: 30 твърди желатинови капсули.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com

ДОРМИЛЕК КОМПЛЕКС
хранителна добавка

Състав: Всяка мека желатинова капсула Дормилек комплекс съ-
държа: Сух екстракт от Passiflora incarnata (минимум 2% флаво-
ноиди) 100 mg, Сух екстракт от Valeriana officinalis (минимум
80 % RDE: 4-7:1) 100 mg, Мелатонин 3 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine
Hydrochloride) 2 mg; Други съставки: Пречистено Соево масло
327.79 mg, Жълт пчелен восък 61 mg, Соев лецитин 5.28 mg, Же-
латин 151.79 mg, Глицерин 80.98 mg; Оцветители: Е171 - 1.69
mg, E140 - 0.68 mg. Не съдържа съставки от генно модифицирани
организми (ГМО).

Свойства: Дормилек комплекс е хранителна добавка на базата
на Валериана, Пасифлора, Мелатонин и Витамин B6 (Пиридоксин
хидрохлорид). Благодарение на тази специална комбинация, Дор-
милек комплекс подпомага естествената нощна почивка, за да
може човек да спи добре и да се събуди освежен. Естествените
растителни съставки от Валериана и Пасифлора имат релакси-
ращ и успокояващ ефект преди сън. Мелатонинът е вещество,
което се произвежда от организма , поддържа естественото
ниво на мелатонин в тялото и помага за поддържането на добър
дневно-нощен ритъм. Витамин B6 е необходим за правилното
функциониране на мозъка и подпомага тялото при производст-
вото на мелатонин.

Предназначение и дозировка: Перорално приложение. Дормилек
комплекс е полезен за добра и здравословна нощна почивка, след
ситуации на стрес и при промяна на ритъма ден – нощ в резул-
тат на нощни работни смени или на промяна на часовия пояс.
Препоръчителната дневна доза е 1 (една) капсула приета с вода
30 минути преди сън.

Противопоказания: Да не се превишава препоръчителната днев-
на доза. Да не се използва като заместител на разнообразното
хранене. Да не се използва Дормилек комплекс в случай на алергия
или свръхчувствителност към някоя от съставките. Да не се
използва от деца на възраст до 16 години. Да не се използва от
бременни жени и от жени които кърмят.

Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и
защитено от светлина място при температура под 25° C. Да се
съхранява на място недостъпно за деца! Срокът на годност е
отбелязан на опаковката и се отнася за правилно съхраняван
продукт в цялостна опаковка.

Опаковка: Меки желатинови капсули, зелени на цвят с овална
форма 10#, опаковани по 15 броя капсули в един блистер от PVC
/ AL фолио. Блистерът е в картонена кутия с листовка.

Производител:  Labialfarma, Portugal & Фарма АД за Криейтфарма
ЕООД, България

N06AB10 ESCIPRAM / ЕСЦИПРАМ

Състав: Всяка таблетка съдържа 10 mg или 20 mg есциталопрам
(escitalopram) (като оксалат). Помощни вещества: Сърцевина:
микрокристална целулоза Е460, кроскармелоза натрий Е468, си-
лициев диоксид, колоиден, безводен магнезиев стеарат Е470b;
Филмово покритие: хипромелоза Е464, титанов диоксид Е171,
макрогол 400.

Показания: Лечение на големи депресивни епизоди. Лечение на па-
ническо разстройство със или без агорафобия. Лечение на соци-
ално тревожно разстройство (социална фобия). Лечение на гене-
рализирано тревожно разстройство. Лечение на обсесивно-ком-
пулсивно разстройство.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Есцип-
рам се прилага като единична дневна доза и може да се приема
със или без храна. Не е доказана безопасността на дневни дози
над 20 mg. Дозирането и продължителността на терапията за-
висят от типа и тежестта на заболяването. Трябва да се из-
бягва внезапно спиране на лечението. С оглед намаляване на рис-
ка от поява на симптоми на отнемане при спиране на лечението
с Есципрам, дозата трябва да се намалява постепенно на интер-
вали най-малко от 1-2 две седмици. Прочетете пълната КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното ве-
щество или към някое от помощните вещества; Едновременно-
то лечение с неселективни необратими инхибитори на моноами-
нооксидазата (МАО-инхибитори) е противопоказано поради риск
от серотонинов синдром с ажитация, тремор, хипертермия и
др.; Комбинацията на есциталопрам с обратими МАО-А-инхиби-
тори (напр. моклобемид) или с обратимия неселективен МАО-ин-
хибитор линезолид е противопоказано поради риск от поява на
серотонинов синдром. Прилагането на есциталопрам е противо-
показано при пациенти с известно удължаване на QT-интервала
или вродено удължаване на QT-интервала. Противопоказано е ед-
новременното прилагане на есциталопрам с лекарствени продук-
ти, които удължават QT-интервала.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: За
терапевтичния клас на SSRI (селективни инхибитори на обрат-
ното захващане на серотонина) са валидни следните специални
предупреждения и предпазни мерки.
Педиатрична популация - Есципрам не трябва да се използва при
лечението на деца и юноши под 18 годишна възраст.
Парадоксална тревожност - Някои пациенти с паническо разст-
ройство може да почувстват в началото на лечението с анти-
депресанти усилване на симптомите на тревожност. Обикнове-
но тази парадоксална реакция отзвучава в рамките на две сед-
мици при продължаване на лечението. За намаляване на вероят-
ността от анксиогенен ефект, се препоръчват по-ниски начални
дози.
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Гърчове - В случай, че при някой пациент се появят гърчове,
трябва да се преустанови употребата на лекарствения про-
дукт. Трябва да се избягва използването на SSRI при болни с нес-
табилна епилепсия, а пациентите с контролирана епилепсия
трябва внимателно да се мониторират. Трябва да се преуста-
нови приемът на SSRI, ако се наблюдава повишаване на честота-
та на гърчовете.
Мания - Както при всички SSRI, Есципрам трябва да се използва
внимателно при пациенти с анамнеза за мания/хипомания. Лече-
нието със SSRI трябва да се преустанови, ако някой пациент
навлезе в маниакална фаза.
Диабет - При пациенти със захарен диабет, терапията с SSRI
може да наруши гликемичния контрол (хипогликемия или хиперг-
ликемия). Може да се наложи адаптация на дозите на инсулина
и/или пероралните хипогликемични лекарства.
Суицидни опити/суицидни мисли или клинично влошаване - Депре-
сията се свързва с повишен риск от суицидни мисли, самонара-
няване и суицидни (опити за самоубийство). Пациентите (и хо-
рата, които се грижат за тях), трябва да бъдат предупредени,
че е необходимо да следят за всяко клинично влошаване, суицид-
но поведение или мисли и необичайни промени в поведението и
при наличие на тези симптоми незабавно да потърсят медицин-
ска помощ.
Акатизия/психомоторна възбуда - Употребата на SSRI/SNRI се
свързва с развитието на акатизия, характеризираща се със су-
бективно неприятно или водещо до дистрес усещане за безпо-
койство и необходимост от движение, често придружена от не-
възможност за седене или стоене на едно място. Най-вероятна
е нейната поява през първите няколко седмици от лечението.
При пациенти, при които се развиват тези симптоми, може да
бъде вредно повишаване на дозата.
Хипонатриемия - В редки случаи, вероятно поради неадекватна
секреция на антидиуретичния хормон (НСАДХ), при употребата
на SSRI е отбелязана хипонатриемия, обикновено обратима при
преустановяване на лечението. Необходимо е внимателно прило-
жение при рискови пациенти, като болни в напреднала възраст с
цироза или такива, които едновременно провеждат лечение с ле-
карствени средства, за които се знае, че предизвикват хипо-
натриемия.
Кръвоизливи - Има съобщения за кожни кръвоизливи, като екхи-
мози и червено-морави петна при употребата на SSRI. При паци-
енти, които приемат SSRI, особено в комбинация с перорални ан-
тикоагуланти, с лекарствени продукти повлияващи тромбоцит-
ната функция (напр. атипични антипсихотици и фенотиазини,
повечето трициклични антидепресанти, ацетилсалицилова кисе-
лина и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС),
тиклопидин и дипиридамол) и при пациенти с известна тенден-
ция към кървене е необходима предпазливост.
Електроконвулсивна терапия (ЕСТ) - Налице е ограничен клиничен
опит от комбинираното приложение на SSRI с ЕСТ. Затова се
препоръчва да се внимава.
Серотонинов синдром - Препоръчва се предпазливост, в случай
че есциталопрам се прилага едновременно с лекарствени продук-
ти със серотонинергични ефекти, като суматриптан или други
триптани, трамадол и триптофан. В редки случаи се съобщава
за серотонинов синдром при пациенти, приемащи SSRI заедно
със серотонинергични лекарствени продукти. Комбинация на
симптоми като ажитация, тремор, миоклонус и хипертермия
може да означава развитие на това състояние. В такъв случай,
трябва незабавно да се преустанови терапията с SSRI и серо-
тонинергичния лекарствен продукт, и да се започне симптома-
тично лечение.
Жълт кантарион - Едновременната употреба на SSRI с расти-
телни продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum
perforatum) може да доведе до повишена честота на нежеланите
реакции.

Симптоми на отнемане, наблюдавани при спиране на лечението -
Симптомите на отнемане при прекратяване на лечението са
чести, особено ако прекратяването е внезапно. В повечето слу-
чаи тези симптоми са леко до умерено изразени, въпреки че при
някои пациенти може да са тежки. Обикновено възникват през
първите няколко дни след прекратяване на лечението, но има
много редки съобщения за такива симптоми при пациенти, кои-
то непреднамерено са пропуснали прием на лекарствения про-
дукт. По принцип тези симптоми са самоограничаващи се и отз-
вучават в рамките на 2 седмици, въпреки че при някои хора може
да са продължителни (2-3 и повече месеца).
Коронарно сърдечно заболяване - Поради ограничения клиничен
опит, при пациенти с коронарно заболяване се препоръчва пред-
пазливо прилагане на лекарствения продукт.
Удължаване на QТ-интервала - Eсциталопрам предизвиква дозо-
зависимо удължаване на QT-интервала. Препоръчва се внимател-
но приложение при пациенти със значителна брадикардия или при
болни с наскоро прекаран инфаркт на миокарда или декомпенсира-
на сърдечна недостатъчност. Електролитните нарушения, като
хипокалиемия или хипомагнезиемия, повишават риска от разви-
тие на тежки аритмии и трябва да се коригира преди започване
на лечението с есциталопрам. При лекувани пациенти със ста-
билни сърдечни заболявания, преди започване на лечението тряб-
ва да се направи преценка на EKG. При поява на аритмия по време
на лечението с есциталопрам, терапията трябва да се преуста-
нови и да се направи EKG.
Закритоъгълна глаукома - SSRI, включително есциталопрам мо-
гат да окажат влияние върху големината на зениците, което да
доведе до мидриаза. Този мидриатичен ефект има потенциал да
стесни очния ъгъл, което да доведе до повишено вътреочно на-
лягане и закритоъгълна глаукома, особено при предразположени
пациенти.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Есципрам не трябва да се
използва по време на бременност, освен в случай на категорична
необходимост и само след внимателна преценка на съотношени-
ето риск/полза. Новородените деца трябва да бъдат наблюдава-
ни, ако употребата на Есципрам от майката е продължила в къс-
ните етапи на бременността, особено в третия триместър.
Очаква се есциталопрам да се излъчи в кърмата, затова не се
препоръчва кърмене по време на лечение. Проучванията върху
животни показват, че циталопрам може да повлияе качеството
на спермата. Съобщенията за случаи, свързани с приложението
на някои SSRI при хора показват, че ефектът върху качеството
на спермата е обратим. Досега не е наблюдаван ефект върху
фертилитета при хора.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Въпреки, че есциталопрам не повлиява интелектуалните способ-
ности или психомоторното поведение, всеки психоактивен ле-
карствен продукт може да засегне способността за преценка и
уменията на пациента. Пациентите трябва да бъдат предупре-
дени за възможния риск от повлияване на тяхната способност
за шофиране и работа с машини.

Опаковка: по 30 таблетки. Има и други видове опаковки, които
може да се пуснат в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: G.L. Pharma GmbH,
Австрия.

Представител за България: Джи Ел Фарма ТП, тел. 02/493-2000.
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ФЕРОГЛОБИН В12 СИРОП/ FEROGLOBIN B12 LIQUID
хранителна добавка

Състав в 10 милилитра: (Тиамин) Витамин В1 – 8 mg, (Рибофла-
вин) Витамин В2 - 2 mg, (Ниацин) Витамин В3 – 16 mg, Витамин
В6 – 4 mg, Фолиева киселина – 300 mcg, Витамин В12 – 10 mcg,
Пантотенова киселина – 4 mg, Желязо (амониев цитрат комп-
лекс) - 14 mg, Цинк - 10 mg, Мед – 500 mcg, Витамин С – 20 mg,
Йод – 80 mcg, Манган - 0,5 mg, Лизин – 80 mg, Малцов екстракт –
1000 mg, мед /пчелен/ - 200 mg.

Предназначение: Нова генерация хранителна добавка за кръвта с
клинично доказан ефект. Пълноценна добавка за набавяне на нуж-
ното количество желязо в организма. Желязото е необходимо
при формиране на червените кръвни телца и хемоглобина, както
и за нормалното транспортиране на кислорода в тялото. Спо-
мага за намаляване на умората, отпадналостта, за подкрепа на
когнитивната дейност и имунната система.

Приложение: Подходящ за жени в месечен цикъл, бременни, кър-
мещи, подрастващи, атлети, вегетарианци, страдащи от ане-
мия, включително и такава след хирургични операции.

Дозировка и начин на приложение: Деца 3-6 години по 1/2 чаена
лъжичка 2 пъти дневно; деца 7-12 години 1 чаена лъжичка 1-2 пъ-
ти дневно; възрастни- 1 чаена лъжичка 2 пъти дневно, бре-
меннни и кърмещи 1 чаена лъжичка 3 пъти дневно.

Опаковка: Пластмасова бутилка 200 милилитра.

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобриания

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД

ФЕРОГЛОБИН B12 ОРИГИНАЛ / FEROGLOBIN B12
ORIGINAL
Хранителна добавка

Състав: 1 капсула съдържа: Желязо (железен фумарат) - 17 mg,
Цинк - 12 mg, Мед - 1 mg, Фолиева киселина - 400 mcg, Витамин
В12 - 10 mcg, Витамин В6 - 5 mg.

Предназначение: Пълноценна хранителна добавка за набавяне на
нужното количество желязо в организма. Комбинация с цинк и
витамини от B групата за оптимално действие. Бавно разграж-
дащи се капсули, щадящи стомаха. Спомага за намаляване на
умората, отпадналостта, за подкрепа на конгнитивната дей-
ност и имунната система.

Приложение: Подходящ за жени в месечен цикъл, бременни, кър-
мещи, подрастващи, атлети, вегетарианци, страдащи от ане-
мия, включително и такава след хирургична операция.

Дозировка и начин на приложение: Една капсула дневно с основ-
ното хранене. Да се приема с чаша вода. Не се дъвче. Да не се
превишава препоръчителната дневна доза.

Опаковка: 30 капсули в 2 блистера в картонена кутия.

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобриания.

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД

A10BG03 PIZONA / ПИЗОНА

Състав: Всяка табл. съдържа 15 mg пиоглитазон (pioglitazone) ка-
то пиоглитазон хидрохлорид (pioglitazone hydrochloride). Помощни
вещества: 37.89 mg Лактоза монихидрат; Хидроксипропилцелуло-
за, Кармелоза калций, Магнезиев стеарат.

Показания: Пиоглитазон е показан за лечение на захарен диабет
тип 2. След започване на лечение с пиоглитазон, пациентите
трябва да бъдат прегледани след 3 до 6 месеца, за да се прецени
дали отговорът към лечението е задоволителен (напр. намаля-
ване на HbAlc). При пациенти, които не показват задоволителен
отговор, приложението на пиоглитазон трябва да се преустано-
ви. С оглед на потенциалните рискове при продължително лече-
ние, предписващите лекари трябва да потвърдят при последва-
щи рутинни прегледи, че ползата от лечението с пиоглитазон се
запазва.
Като монотерапия: На възрастни пациенти (особено тези с над-
нормено тегло), неадекватно контролирани с диета и физически
упражнения, при които прилагането на Метформин е неподходя-
що, поради наличието на противопоказания или непоносимост.
Като двойна перорална терапия в комбинация с: Метформин, при
възрастни пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) с
недостатъчен гликемичен контрол, въпреки максималната поно-
сима доза при монотерапия с Метформин; Сулфанилурея, само
при възрастни пациенти, които показват непоносимост към
Метформин или за които Метформин е противопоказан, с недос-
татъчен гликемичен контрол, въпреки максималната доза при
монотерапия със сулфанилурея.
Като тройна перорална терапия в комбинация с: Метформин и
сулфанилурея, при възрастни пациенти (особено пациенти с над-
нормено тегло) с недостатъчен гликемичен контрол, въпреки
двойната перорална терапия.
Пиоглитазон е показан и в комбинация с инсулин при възрастни
пациенти с диабет тип 2 с недостатъчен гликемичен контрол
на инсулин, за които Метформин е неподходящ поради противо-
показания или непоносимост.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките пиоглитазон се
приемат перорално веднъж дневно със или без храна. Таблетките
трябва да се поглъщат с чаша вода. Лечението с пиоглитазон
може да започне с 15 mg или 30 mg веднъж дневно. Дозата може
да бъде повишена до 45 mg веднъж дневно.
В комбинация с инсулин, текущата доза инсулин може да бъде
продължена при започване на терапията с пиоглитазон. Ако па-
циентите съобщят за хипогликемия, дозата на инсулина трябва
да бъде намалена.
Не се налага промяна на дозировката при пациенти в старческа
възраст. Лекарите трябва да започнат лечението с най-ниската
възможна доза и да я увеличават постепенно, особено когато
пиоглитазон се използва в комбинация с инсулин.
Не се налага промяна на дозировката при пациенти с нарушена
бъбречна функция (креатининов клирънс > 4 ml/min). Поради лип-
сата на информация относно приложението при пациенти на ди-
ализа, пиоглитазон не трябва да се използва от тези пациенти.
Пиоглитазон не трябва да се прилага при пациенти с чернодроб-
но увреждане.
Безопасността и ефикасността на пиоглитазон при деца и юно-
ши на възраст под 18 години не са установени. Липсват данни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното ве-
щество или към някое от помощните вещества; Сърдечна не-
достатъчност или анамнеза за сърдечна недостатъчност
(NYHA степен I до IV); Чернодробно нарушение; Диабетна кетоа-
цидоза; Наличен рак на пикочния мехур или анамнеза за рак на пи-
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кочния мехур; Неизследвана макроскопска хематурия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Проучванията върху взаимодействията са
провеждани само при възрастни. Пиоглитазон няма значим
ефект върху фармакокинетиката или фармакодинамиката на ди-
гоксин, варфарин, фенпрокумон и метформин. Едновременният
прием на пиоглитазон със сулфанилурейно производно не повлия-
ва фармакокинетиката на сулфанилурейното производно. Проуч-
ванията при хора, не предполагат индукция върху основните ин-
дуциращи цитохром P450, изоензими lA, 2С8/9 и ЗА4. In vitro про-
учванията не показват инхибиране на нито един от подтипове-
те на Цитохром P450. Взаимодействия със субстанции метабо-
лизирани от тези ензими, като например контрацептиви, цик-
лоспорин, блокери на калциевите канали и HMGCoA редуктазни
инхибитори, не се очакват.
Съобщено е, че едновременното приложение на пиоглитазон с
гемфиброзил (инхибитор на Цитохром P450 2С8) е довело до 3-
кратно повишаване на площта под кривата (AUC) на пиоглита-
зон. Тъй като има потенциална възможност за увеличаване на
нежеланите реакции, свързани с дозата, може да е необходимо
намаление на дозата на пиоглитазон, когато се прилага заедно с
гемфиброзил. Гликемичният контрол трябва внимателно да се
следи. Едновременното приложение на пиоглитазон с рифампицин
(индуктор на Цитохром P450 2С8) е довело до намаляване на
площта под кривата (AUC) на пиоглитазон с 54%. Може да е не-
обходимо да се повиши дозата на пиоглитазон, когато се прила-
га заедно с рифампицин. Гликемичният контрол трябва внима-
телно да се следи.

Фертилитет, бременност и кърмене: Пиоглитазон не трябва
да се прилага по време на бременност и кърмене!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Пизона не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за
шофиране и машини. Въпреки това пациентите, при които се
проявяват зрителни нарушения трябва да бъдат внимателни
при шофиране или работа с машини.

Опаковка: Пизона 15 mg таблетки са опаковани в PVC PCTFE PVC
(ACLAR PA200 S03)/ AL блистери поставени в картонена кутия с
печатни символи. Всяка опаковка съдържа 30 таблетки.

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

ПЕРФЕКТИЛ ПЛЮС НОКТИ/ PERFECTIL PLUS NAILS
хранителна добавка

Състав в 2 таблетки: Витамин D3 – 10 mcg, Витамин Е
(природен източник) – 40 mg, Витамин С – 80 mg, (Тиамин)
Витамин B1 – 8 mg, (Рибофлавин) Витамин B2 – 4 mg, (Ниацин)
Витамин B3 – 18 mg, Витамин B6 – 10 mg, Фолиева киселина –
400 mcg, Витамин B12 – 20 mcg, Пантотенова киселина – 40 mg,
Биотин – 150 mcg, Желязо – 14 mg, Селен – 100 mcg, Калций –
400 mg, Магнезий – 75 mg, Цинк – 15 mg, Йод – 200 mcg, Мед – 1
mg, Манган – 2 mg, Хром - 40 mcg, Екстракт от хвощ – 200 mg,
Екстракт от гродови семена – 85 mg, MSM- 200 mg, Ко-ензим
Q10 – 5 mg, L-метионин – 30 mg, L- цистин - 30 mg, естествени
каротеноиди - 2 mg, цитрусови биофлавоноиди – 15 mg.

Описание: Тройна формула за коса и кожа, с подсилено внимание
върху ноктите. Насочена към подхранване тъканта на ноктите
на всички нива.

Дозировка и начин на приложение: Две таблетки дневно с
основното хранене. Да се приема с чаша вода или студена
напитка.

Опаковка: Картонена опаковка съдържаща 60 таблетки.

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобриания.

ПРОСТАМАТ ПРОТЕКТ ТРИО / PROSTAMAT
PROTECT® TRIO
хранителна добавка

Състав: Една твърда желатинова капсула (доза за еднократен
перорален прием) съдържа: Saw Palmetto, натурален течен липо-
филен екстракт, съдържащ – 160 mg всички въглерод диоксид
разтворими липофилни съставки (стандартизиран за съдържа-
ние на 85% свободни мастни киселини от плодове на Serenoa
Repens); Lycopene – 2.5 mg; Selenium (под формата на L-
Selenomethionine) – 30 mcg. Помощни в-ва: силициев диоксид хид-
ратиран, кроскармелоза натрий, безводен калциев хидрогенфос-
фат и магнезиев стеарат. Състав на капсулата: желатин, ти-
танов диоксид, червен железен оксид, жълт железен оксид.

Показания: PROSTAMAT PROTECT® TRIO е хранителна добавка,
която комбинира три натурални съставки, в подкрепа на мъжко-
то здраве. Подходящ е за поддържане на дългосрочното нормал-
но функциониране на простатата и доброто сексуално здраве
при мъжете.

Описание: Продуктът действа благоприятно за поддържане на
простатата в нормално физиологично състояние. Допринася за:
нормалното функциониране на простатата; поддържане на нор-
мално налягане върху пикочния мехур; поддържане на струята на
урината във физиологични граници; доброто сексуално здраве
при мъжете; нормалната сперматогенеза; предпазване на клет-
ките от оксидативен стрес; нормалното функциониране на
имунната система.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчва се прием на 1 кап-
сула 2 пъти на ден по време на хранене (екв. общо на: 320 mg Сао
Палмето стандартизиран натурален течен екстракт, 5 mg Ли-
копен, 60 mcg Селен). PROSTAMAT PROTECT® TRIO е подходящ за
дългосрочен прием при спазване на препоръчителното дневно до-
зиране.

Препоръчваме Ви: редовни физически упражнения; управляване на
стреса; отделяне на достатъчно време за сън; прием на богата
на антиоксиданти храна; прием на достатъчно количество теч-
ности.

Опаковка: 30 капсули.

Съхранение: На сухо място при температура под 25°С. Да се
съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Произведено от: Химакс Фарма ЕООД, www.chemaxpharma.com;
www.dailyplus.bg
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J05AX15 SOVALDI /СОВАЛДИ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg софосбувир.
Помощни в-ва: Ядро на таблетката: Манитол, микрокристална
целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден безводен силициев ди-
оксид, магнезиев стеарат. Филмово покритие: Поливинилов ал-
кохол, титанов диоксид, макрогол 3350, талк, жълт железен ок-
сид.

Показания: Sovaldi се отпуска по лекарско предписание и лечение-
то трябва да бъде започнато и да се
проследява от лекар с опит в лечението на пациенти с хроничен
хепатит C.  Sovaldi се прилага за лечение на инфекция с вируса на
хепатит C при възрастни на и над 18 години. Sovaldi винаги се
приема заедно с други лекарства. Самостоятелно той не дейс-
тва. Обикновено се приема или: с рибавирин, или с пегинтерфе-
рон алфа и рибавирин.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е ед-
на таблетка един път дневно, приета с храна. Лекарят преценя-
ва колко дълго трябва да се приема Sovaldi. Таблетката  трябвя
да се поглъща цяла. Да не се дъвче, разтрошава или разчупва. Ако
се пропусне доза и се забележи в рамките на 18 часа от момента
в който обичайно трябва да се  приеме Sovaldi, трябва да се при-
еме таблетката възможно най-скоро. След това  се приема
следващата доза в обичайното време. Ако се пропусне доза и  се
забележи след 18 часа от момента в който обичайно се приема
Sovaldi,  трябва да се изчака и да се вземе следващата доза в
обичайното време. Да не се взема двойна доза (две дози през
много малък интервал от време).
Да не се спира приема на това лекарство, освен ако не е указано
от Вашия лекар. Много е важно да се завърши пълния курс на ле-
чение, за да се даде на лекарствата най-добрата възможност да
Ви излекуват от инфекцията с вируса на хепатит С.

Лекарствени и други взаимодействия: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Трябва да се избягва бременност, защо-
то Sovaldi се използва заедно с рибавирин. Рибавирин може да е
много вреден за плода. Не трябва да се кърми по време на лече-
нието със Sovaldi. Не е известно дали софосбувир, активното
вещество на Sovaldi, преминава в кърмата при хора.

Шофиране и работа с машини: Когато са приемали Sovaldi заед-
но с други лекарства за лечение на инфекция с хепатит С, пациен-
тите са съобщавали за умора, замаяност, замъглено виждане и
понижено внимание.

Нежелани реакции: Най-честите нежелани лекарствени реакции
включват умора (отпадналост), главоболие, гадене (позиви за
повръщане) и безсъние. За пълния списък на всички нежелани ле-
карствени реакции и ограниченията прочетете КХП!

Опаковка: картонени опаковки, съдържащи 1 бутилка с 28 фил-
мирани таблетки и 84 (3 бутилки по 28) филмирани таблетки. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Gilead Sciences
International Ltd. Cambridge, Великобритания

Производител: Gilead Sciences Limited, Ирландия

Това лекарство е под допълнително наблюдение. Повече ин-
формация: www.ema.europa.eu

THEALOZ DUO/ТЕАЛОЗ ДУО
Медицинско изделие

Състав: Трехалоза - 3 g, Натриев хиалуронат - 0,15 g, Натриев
хлорид, трометамол, хлороводородна киселина и вода за инжек-
ции до 100 ml.

Показания: Защитава, хидратира и овлажнява окото при лечение
на умерена до тежка форма на Синдром на сухото око. THEALOZ
DUO съдържа разтвор за приложение в очите или върху контакт-
ни лещи. THEALOZ DUO може да бъде използван при дискомфорт,
парене или дразнене в очите. Тези симптоми могат да бъдат
предизвикани от външни фактори като вятър, тютюнев дим,
замърсяване, прах, слънце или студ, суха топлина, климатик, пъ-
туване, продължителна работа пред компютър. THEALOZ DUO е
без консервант и предоставя добро ниво на толеранс на очите.
Разтвора може да се използва от лица носещи всички видове
контактни лещи и осигурява незабавен комфорт през целия ден.

Специални предупреждения и указания за ползване: Не използ-
вайте, ако сте алергични към някоя от съставките; Избягвайте
контакт на очите с върха на бутилката; Не инжектирайте, не
поглъщайте; В случай на повреда на обезопасителния пръстен,
не използвайте продукта. Пазете далеч от деца.

Приложение: Изчакайте поне 10 минути между прилагането на
друг очен продукт. Измийте ръцете си преди употреба; Избяг-
вайте контакт на очите или клепачите с върха на бутилката,
особено когато мислите, че имате инфекция на очите; Накапете
една капка в конюнктивалния сак (мястото между окото и кле-
пача), като леко издърпате долния клепач надолу и погледнете
нагоре; Затворете бутилката след употреба. Дозировка: 1 капка
във всяко око, 4 до 6 пъти дневно. THEALOZ DUО може да се
употребява докато носите контактни лещи.

Нежелани реакции: В редки случаи се наблюдава леко дразнене на
очите.

Съхранение: Не съхранявайте повече от 3 месеца след първона-
чално отваряне. Съхранявай под 25°С. Не използвайте след изти-
чането на срока на годност ясно обозначен върху опаковката.
Срокът на годност се отнася за неотворена бутилка, съхраня-
вана съгласно указанията. Не използвайте, ако опаковката е пов-
редена.

Опаковка: ABAK мултидозова бутилка по 5 ml и 10 ml.

Производител: Laboratoires Thea, Франция

Представител за България: Синапсис България ООД, тел. 02/
444 24 94

УЛТРА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА/ ULTRA™ FOLIC ACID
хранителна добавка

Състав в 1 таблетка: Фолиева киселина - 400 mcg и витамин
В12 - 5 mcg.

Предназначение: УЛТРА™ Фолиева киселина осигурява препоръчи-
телните нива на фолиева киселина, която играе наистина забеле-
жителна роля в организма и е важна за много области на здраве-
то. Основно приложение при поддържане нормалното състояние
на имунната система, освобождаването на енергия от храната,
намаляване умората и отпадналостта. УЛТРА™ Фолиева кисели-
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на доставя препоръчителната дневна доза фолиева киселина пре-
ди зачеване и по време на бременността на жената за намалява-
не риска от поява на заболявания при зародиша от невралгични
заболявания. В продукта е включен и витамин В 12, който е не-
обходим за разграждането на фолиевата киселина и последващо-
то й усвояване от организма.

Дозировка и начин на приложение: Една таблетка дневно с ос-
новното хранене. Да се приема с чаша вода или студена напитка.

Опаковка: Картонена опаковка съдържаща 60 таблетки.

Производител: Vitabiotics Ltd, Великобриания.

Изключителен вносител за България: Ди Джи Груп ЕООД

ВЕЧЕРНА ИГЛИКА
хранителна добавка

Състав на една капсула: масло от Вечерна иглика /Evening
Primrose Oil (9% GLA)/ - 500 mg, Витамин Е( DL – алфа – токофе-
рил ацетат ) 10 mg - TE. Състав на капсулата: желиращ агент –
рибен желатин и овлажнител - глицерин.

Действие: Маслото от вечерна иглика e богат източник на га-
ма-линоленова киселина – Омега-6 киселина, която поддържа нор-
малната функция на сърдечно-съдовата, нервната, имунната,
дихателната и особено репродуктивната системи.

Приложение: Хранителната добавка подпомага нормалния хормо-
нален статус; Действа благоприятно при предменопауза и мено-
пауза; Благоприятно повлиява за доброто разположение в дните
преди и по време на месечния цикъл; Действа благоприятно вър-
ху дихателната система; За запазване красотата на здравата
кожа, нокти и коса.

Начин на употреба: от 1 до 2 капсули дневно по време на хране-
не. Капсулата може да се пробие и съдържанието да се втрие в
кожата.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца,
бременни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към със-
тавните вещества. Хранителната добавка е със съдържание на
рибен продукт. Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Хранителната добавка да не се използва като заместител на
разнообразното хранене.

Опаковка: 60 меки желатинови капсули.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com

G04BD08 VESISOL / ВЕЗИЗОЛ

Състав: Всяка таблетка Vesisol 5 mg или Vesisol 10 mg съдържа
съответно 5 mg или 10 mg солифенацинов сукцинат (solifenacin
succinate), съответстващи съответно на 3.8 mg или 7.5 mg со-
лифенацин (solifenacin). Помощни вещества: Сърцевина: Лактоза
монохидрат съответно 55.25 mg за Везизол 5 mg и 110.5 mg за
Везизол 10 mg, Царевично нишесте, Талк, Магнезиев стеарат
(Е470b); Покритие на таблетката Везизол 5 mg: Opadry жълто
OY32823: Хипромелоза 6сР (Е464), Титанов диоксид (Е171), Мак-

рогол 400, Железен оксид, жълт (Е172), Железен оксид, червен
(Е172); Покритие на таблетката Везизол 10 mg: Opadry бяло
03В28796: Хипромелоза 6сР (Е464), Титанов диоксид (Е171), Мак-
рогол 400; Opadry кафяво 02F23883: Хипромелоза 5сР (Е464), Ти-
танов диоксид (Е171), Макрогол 6000, Железен оксид, жълт
(Е172), Железен оксид, червен (Е172).

Показания: Симптоматично лчение на инконтиненция на урина
и/или увеличена честота и неотложност на уринирането, които
могат да се появят при пациенти със синдром на свръхактивен
пикочен мехур.

Дозировка и начин на приложение: Везизол трябва да се приема
перорално и таблетките да се поглъщат цели с течности. Може
да се приема със или без храна.
Възрастни, включително пациенти в старческа възраст: Препо-
ръчителната доза е 5 mg един път дневно. Ако е необходимо, до-
зата може да се увеличи до 10 mg солифенацинов сукцинат един
път дневно.
Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността на со-
лифенацин при деца не са установени. Поради тази причина Вези-
зол не трябва да се прилага при деца.
Пациенти с бъбречно увреждане: Дозата трябва да се коригира
само за пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов кли-
рънс под 30 ml/min). Максималната дневна доза е 5 mg, прилагана
под лекарско наблюдение.
Пациенти с чернодробно увреждане: Не се налага коригиране на
дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане (скор по
Child-Pugh от 7 до 9) лекарството трябва да се прилага днима-
телно и Максималната дневна доза е 5 mg дневно.
Мощни инхибитори на Цитохром P4503А4: Максималната доза
Везизол трябва да бъде ограничена до 5 mg, когато се приема за-
едно с кетоконазол или с терапевтични дози от други мощни ин-
хибитори на CYP3A4, напр. ритонавир, нелфинавир, итраконазол.

Противопоказания: Солифенацин е противопоказан при пациен-
ти: със задържане на урина, тежко стомашно-чревно заболяване
(включително токсичен мегаколон), миастения гравис или тяс-
ноъгълна глаукома и при пациенти с риск от тези заболявания;
със свръхчувствителни към активното вещество или към някое
от помощните вещества; подложени на хемодиализа; с тежко
чернодробно увреждане; с тежко бъбречно увреждане или умере-
но чернодробно увреждане и които са на лечение с мощен CYP3А4
инхибитор, напр. кетоконазол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Преди лечението със солифенацин трябва да се направи оценка на
другите причини за често уриниране (сърдечна недостатъчност
или бъбречно заболяване). При наличие на инфекция на пикочните
пътища трябва да се започне подходяща антибактериална тера-
пия. Солифенацин трябва да се прилага внимателно при пациенти
с: клинично значима обструкция на оттичането на пикочния ме-
хур, с риск от задържане на урина; обструктивни стомашно-
чревни нарушения; риск от понижен стомашно-чревен мотили-
тет; тежки бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30
ml/min), като дозите за тезите пациенти не трябва да надвиша-
ват 5 mg; умерено чернодробно увреждане (скор по Child-Pugh от
7 до 9), като дозите за тези пациенти не трябва да надвишава 5
mg; едновременна употреба на мощен CYP3А4 инхибитор, напр.
кетоконазол; хиатусова херния/ гастроезофагеален рефлукс и/или
пациенти, приемащи едновременно лекарствени продукти (като
бифосфонати), които могат да причинят или да обострят езо-
фагит; автономна невропатия.
Удължаване на QT интервала и Torsade de Pointes са наблюдавани
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при пациенти с рискови фактори като съществуващ отпреди
синдром на удължен QT интервал и хипокалиемия.
Безопасността и ефикасността при пациенти с неврогенна при-
чина за свръхактивност на детрузора все още не са установени.
Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоно-
симост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малаб-
сорбция не трябва да приемат това лекарство.
Има съобщения за ангиоедем с обструкция на дихателните пъ-
тища при някои пациенти приемащи солифенацин. При поява на
ангиоедем, лечението със солифенацин трябва да се преустано-
ви и да се предприемат подходяща терапия и/или мерки.
Има съобщения за анафилактична реакция при някои пациенти,
лекувани със солифенацинов суксинат. При пациентите, развили
анафилактични реакции, лечението със солифенацинов суксинат
трябва да се преустанови и да се предприемат подходяща тера-
пия и/или мерки.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липса на доста-
тъчно клинични данни, трябва да се внимава, когато Везизол се
предписва на бременни жени. Употребата на Везизол трябва да
се избягва по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Тъй като солифенацин, подобно на други антихолинергични средс-
тва може да причини замъглено виждане и нечесто, сънливост и
умора, способността за шофиране и работа с машини може да
бъде повлияна отрицателно.

Опаковка: OPA/AL/PVC / А1 блистер, картонена кутия. Опаковка
по 30 броя. Има и други видове опаковки, които могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: G.L. Pharma GmbH,
Австрия

Представител за България: Джи Ел Фарма ГМБХ ТП, тел.
02/493-2000.

ВИТАМИКС / VITAMIX ЗА КОСА, КОЖА И НОКТИ
хранителна добавка

Състав: в 1 капсула се съдържат: Хистидин 30 mg, Пантотено-
ва киселина 15 mg, Витамин Е (d-алфа-токоферол ацетат) 5 mg б-
ТЕ, Цинк (цинков глюконат) 5 mg, Желязо (железен фумарат) 5
mg, Ниацин (Витамин В3) 5 mg NE, Мед (меден глюконат) 0,5 mg,
Фолиева киселина 400 mcg, Биотин 200 mcg, Селен (селенови
дрожди) 50 mcg.

Показатия: Kоса, кожа и нокти.

Приложение: Kомплекс от оптимално подбрани микроелементи,
витамини и минерали за поддържане на нормалното състояние
на косата, кожата и ноктите.

Дозировка: 1 капсула на ден, след хранене.

Опаковка: 3 блистера с по 10 капсули в картонена кутия.

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

ВИТАМИКС / VITAMIX ЗА ПАМЕТ И КОНЦЕНТРАЦИЯ
хранителна добавка

Състав на 1 капсула: Гинко билоба - стандартизиран екстракт
от листа (24% флавонгликозиди, 6% гинколиди и билобалид) 80
mg, Лецитин (100% чист соев екстракт) 80 mg, Женшен - екст-
ракт от корен (8% гинзенозиди) 20 mg, Витамин Е (d-алфа-токо-
ферол ацетат) 5 mg -ТЕ, Цинк (цинков глюконат) 5 mg, Селен (се-
ленови дрожди) 50 mcg.

Предназначение: Памет и концентрация.

Приложение: Допринася за добра памет, концентрация и тонус.
Подпомага дейността на нервната, кръвоносната и сърдечно-
съдовата система.

Дозировка: 1 капсула на ден, след хранене.

Опаковка: 3 блистера по 10 капсули в картонена кутия.

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

ВИТАМИН С + ШИПКА
хранителна добавка

Състав: Препоръчваната дневна доза от една капсула съдържа:
Витамин С (L-аскорбинова киселина) - 500 mg /произход - Герма-
ния/, екстракт от български плод Шипка ( Extr. Fructus Rosae) – 50
mg, антислепващ агент - магнезиев стеарат и лактоза. Състав

на капсулата: желиращ агент – желатин.

Приложение: Природен антиоксидант. Подкрепя нормалната дей-
ност на имунната, сърдечно-съдовата, нервната и кръвоносна-
та системи. Допринася за нормалното образуване на колаген и
нормалната функция на костите, зъбите, хрущялите и кожата.
Допринася за повече жизненост, енергия и добра работоспособ-
ност.

Начин на употреба: по 1 капсула дневно след хранене. Приемът
да се осъществява през първата половина на деня. Капсулата
може да се отвори и да се добавя към хладка течност или храна.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца,
бременни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към със-
тавните вещества. Да не се превишава препоръчваната дневна
доза. Хранителната добавка да не се използва като заместител
на разнообразното хранене.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА АПТЕКИ
ОТЛИЧНО ПОЗНАВАНЕ НА БРАНША

 -----------------------------------------------------------------
ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН. тел. 02/426 32 77;
0885 15 20 19, e-mail: sngdivine@abv.bg
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