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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

В01АС06 ACESSAL PROTECT / АЦЕСАЛ ПРОТЕКТ

Състав: Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 100 mg
ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid). Помощни вещес-

тва: Ядро: микрокристална целулоза, нишесте, прежелатинизи-
рано; силициев диоксид, колоиден безводен, стеаринова киселина;
Филмово покритие: Опадрай 03К19229 клиър (Хипромелоза, триа-
цетин, талк); Акрил-EZE 93А18597 бял (Съполимер на метакрило-
вата киселина - етилакрилат (1:1), талк, титанов диоксид, сили-
циев диоксид, колоиден безводен, натриев бикарбонат, натриев
лаурилсулфат); триетил цитрат, пречистена вода.

Показания: Ацесал Протект е показан при възрастни за: лечение
на нестабилна стенокардия и остър миокарден инфаркт, като
част от стандартната терапия; профилактика на повторен ми-
окарден инфаркт, тромбоемболизъм след хирургични и други ин-
тервенции на артериални кръвоносни съдове, като ACVB, РТСА,
преходни исхемични атаки и мозъчен инфаркт след поява на прод-
ромални симптоми; за намаляване на риска от първичен миокар-
ден инфаркт при лица със сърдечносъдов риск, като захарен диа-
бет, хиперлипидемия, артериална хипертония, затлъстяване,
тютюнопушене, напреднала възраст.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките се приемат преди
хранене с голямо количество течност. Нестабилна стенокардия:
Дневната доза, с която се постига адекватно инхибиране на
тромбоцитната агрегация е между 100-160 mg. Препоръчителна
доза -100 mg веднъж дневно; Остър инфаркт на миокарда: Днев-
ната доза, с която се постига адекватно инхибиране на тромбо-
цитната агрегация е в диапазона 75-300 mg. Препоръчителна до-
за -100 mg веднъж дневно; Профилактика на повторен миокарден
инфаркт: Препоръчвана дневна доза - 300 mg веднъж дневно. Про-
филактика след хирургични и други инвазивни интервенции на ар-
териалните съдове: Дневната доза варира в диапазона 100-300
mg. Препоръчвана доза -100 mg веднъж дневно; Профилактика на
преходни исхемични атаки и мозъчен инфаркт: Дневната доза ва-
рира в диапазона 30 - 300 mg. Препоръчвана доза - 100 mg веднъж
дневно. Профилактика на първичен миокарден инфаркт: Препо-
ръчвана доза - 100 mg веднъж дневно или 300 mg през ден.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното ве-
щество или към някое от помощните вещества; Свръхчувстви-
телност към други салицилати; Анамнеза за бронхиална астма,
предизвикана от прием на салицилати или вещества с подобно

действие, особено НСПВС и лекарства от групата аналгетици-
антипиретици; Активна стомашна и дуоденална язва и/или анам-
неза за скорошна гастро-интестинална хеморагия; Хеморагична
диатеза, хемофилия, тромбоцитопения; Едновременно приложе-
ние с Метотрексат, прилаган в доза > 15 mg/седмично; Първи и
последен триместър на бременността

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: То-
зи продукт трябва да бъде прилаган с особено внимание и точна
оценка на съотношението полза/риск при: Лица, приемащи анти-
коагуланти; Пациенти с анамнеза за стомашни и чревни язви,
вкл, хронична или рецидивираща язвена болест, или Гастро-ин-
тестинални кръвоизливи; Болни с нарушения на бъбречната или
чернодробната функция; Пациенти с известна свръхчувствител-
ност към НСПВС или други атопии. За информация прочетете

пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Ацетилсалициловата киселина може да вза-
имодейства с други едновременно прилагани лекарства. За ин-

формация прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Салицилатите трябва да
бъдат прилагани в периода на бременността само след строга
оценка на съотношението потенциална полза за майката - въз-
можен риск за плода. Приложението в първи и трети семестър
от бременноста е противопоказано! Салицилатите се екскрети-
рат в малки количества в майчиното мляко. При редовно прило-
жение или прием на високи дози е необходимо преустановяване
на кърменето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Ацесал Протект не повлиява способността за шофиране и рабо-
та с машини.

Опаковка: Ацесал Протект стомашно-устойчиви таблетки
представляват бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таб-
летки. По 10 таблетки в блистер от PVC/ алуминиево фолио. По
4 блистера в сгъваема картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Химакс Фарма ЕООД, 02/955 62 98, 0887 356045
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АНАФТИН / ANAFTIN
медицинско изделие

Състав: Пропилен гликол, поливинил пиролидон (PVP), малтодекс-
трин, алое вера (Aloe Barbadensis), калиев сорбат, натриев бензо-
ат, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, динатриев едетат
(EDTA), хлорид, бензалкониев натриев хиалуронат, захарин нат-
рий, дикалиева сол, глициризинова киселина, вода.

Действие: Anaftin® Spray облекчава болката, причинена от леки
изменения в кухината устата, като афтозен стоматит, аф-
тозни язви, както и появата на ранички, причинени от скоби и
протези.

Как работи: Anaftin® Spray съдържа поливинилпиролидон (PVP) и
хиалуронова киселина, които образуват защитен слой, покриващ
отвора, в качеството на механична бариера на наранените мес-
та, и по този начин облекчава болката, причинена от възпаление,
на което са изложени нервните окончания. Включените в съста-
ва хиалуронова киселина и екстракт от алое вера подпомагат
естествения лечебен процес на увредените тъкани.

Инструкции за ползване: Преди първата употреба отстранете
капачката и поставете спрей - помпичката. Насочете накрайни-
ка към мястото на раничката (афтата) в устата и натиснете
3 пъти, или толова, колкото е необходимо за покриване на ранич-
ката. За най-добри резултати, да не се яде и пие в продължение
на най-малко един час след прилагането. Използвайте 3-4 пъти
на ден или по-често, ако се налага.

Моля, обърнете внимание: Използването на Anaftin® вода за ус-
та е противопоказана при пациенти със свръхчувствителност
към някоя от съставките. В случай на бременност, преди да из-
ползвате продукта, следва да се консултирате с Вашия лекар. В
случай на често повтаряне на орални язви е желателно да се нап-
рави медицинска консултация.

Предупреждения и предпазни мерки: Не използвайте след срока
на годност или в случай на повреда или изтичане на бутилката.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Съхранявайте
при стайна температура, далеч от източници на топлина. Да не
се замразява.

Опаковка: спрей - 15 мл.

Производител: Berlin Chemie, Германия

БИОТОН Б / BIOTON B
хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат: Pectin – 100 mg,
Lactobacillus acidophilus – 45 mg (4,5млрд. живи бактерии), Inulin –
22 mg, Bifidobacterium longu – 11 mg (1,1млрд. живи бактерии),
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) – 0,5 mg, пълнител: малтодек-

стрин, магнезиев стеарат, желиращ агент – желатин.

Показания: БИОТОН Б повлиява благоприятно: Нормалния баланс
на стомашно-чревния тракт; Правилното и ефективно хранос-
милане; Добрата стомашно-чревна флора; Имунната система;
Възстановяването на организма след антибиотична терапия.

Предупреждения преди употреба: БИОТОН Б не повлиява вашата
концентрация и не са необходими специални предпазни мерки. БИ-
ОТОН Б е хранителна добавка и не е заместител на разнообраз-
ното и балансирано хранене.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителна дневна доза:
2 капсули.

Опаковка: картонена кутия с 30 капсули.

Вносител за България: Магналабс ЕООД, office@mgnlabs.com

M01AB55 GEROVIT / ГЕРОВИТ

Състав: Една капсула съдържа: Диклофенак натрий (Diclofenac
sodium) - 50,00 mg; Тиаминов хидрохлорид (Thiamine hydrochloride)
(витамин B1) - 50,00 mg; Пиридоксинов хидрохлорид (Pyridoxine
hydrochloride) (витамин В6) - 50,00 mg; Цианокобаламин
(Cyanocobalamin) (витамин В12) - 0,25 mg. Помощни вещества:

повидон, метакрилова киселина-етилакрилат кополимер (1:1),
триетилов цитрат, талк; Обвивка: железен оксид, червен (E172);
железен оксид, жълт (E172); титанов диоксид (E171); желатин.

Показания: Геровит е показан при възрастни при: възпалителни
заболявания, придружени с болка и възпалителни ревматоидни
заболявания като: хроничен полиартрит; анкилозиращ спондилит
(болест на Бехтерев); артроза; спондилоартрит; невралгии ка-
то цервикален синдром, лумбаго, ишиалгия.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Капсу-
лите трябва да се поглъщат цели, с голямо количество теч-
ност, за предпочитане преди хранене. Капсулите не трябва да се
разделят или дъвчат.
Нежеланите реакции могат да се сведат до минимум, като се
използва най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък
период от време, необходим за контролиране на симптомите.
Дозата трябва да се адаптира индивидуално в зависимост от
клиничната картина. Общата дневна доза обикновено се дава
разделена на два или три приема. В зависимост от тежестта
на заболяването, препоръчителната доза е между дневно, екви-
валентни на 50 до 150 mg диклофенак.
Възрастни и юноши на 18 и повече години: Препоръчителната
доза за начална терапия е 100 до 150 mg диклофенак натрий (1
капсула 3 пъти дневно). Обикновено е достатъчна поддържа доза
от 1 капсула един до два пъти дневно. Не трябва да се надвиша-
ва максималната дневна доза от 3 капсули.
Пациенти с бъбречно увреждане: Не са провеждани проучвания за



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

9

установяване на специфични препоръки за дозата. Диклофенак е
противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Пре-
поръчва се да се внимава при приложение на диклофенак при паци-
енти с леко да умерено бъбречно увреждане.
Пациенти с чернодробно увреждане: Не са провеждани проучвания
за установяване на специфични препоръки за дозата. Диклофенак
е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.
Препоръчва се да се внимава при приложение на диклофенак при
пациенти с леко да умерено чернодробно увреждане.
Пациенти в старческа възраст (на 65 и повече години): При паци-
ентите в старческа възраст се изисква специално внимание по-
ради потенциалното наличие на съпътстващо заболяване или
тегло, по-ниско от нормалното. По-специално се препоръчва при
пациенти в старческа възраст и с тегло, по-ниско от нормално-
то да се използва най-ниската ефективна доза.
Педиатрична популация: Геровит капсули не трябва да се прилага
при деца и юноши на възраст под 18 години.
Продължителност на лечението: Лекарят ще вземе решение за
продължителността на лечението с Геровит капсули.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните ве-
щества или към някое от помощните вещества. Подобно на
други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС),
диклофенак е противопоказан при пациенти с новопоявили се или
увеличени астматични пристъпи, или с уртикария или остър ри-
нит, след прием на ацетилсалицилова киселина или други НСВПС;
Активна язва на стомаха или червата, или стомашно-чревен
кръвоизлив или перфорация; Рецидивираща пептична язва/кръво-
излив (анамнеза за два или повече отделни епизода на доказана
улцерация или кръвоизлив); Анамнеза за стомашно-чревен кръво-
излив или перфорация във връзка с предишна терапия с НСПВС;
Хематологични заболявания (напр., нарушения на хематопоеза-
та, костномозъчно увреждане, порфирия, хеморагична диатеза);
Установена застойна сърдечна недостатъчност (клас II до IV
съгласно класификацията на Нюйоркската асоциация за сърдечни
заболявания (New York Heart Association,NYHA)); Исхемична болест
на сърцето; Периферна артериална оклузивна болест; Мозъчно-
съдов кръвоизлив; Остър тежък кръвоизлив; Тежка чернодробна
или бъбречна недостатъчност; Трети триместър на бремен-
ността.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Ацетилсалицилова киселина; Алкохол; Анти-
коагуланти и антитрамбоцитни средата; Перорални антидиабе-
тичен средства; Сърдечни гликозиди (напр. дигоксин); Циклоспо-
рин; Холестирамин, колестипол; Кортикостероиди, Мощни
CYP2C9 инхибитори (като сулфинпиразон и вориконазол), Диуре-
тици или антихипертензивни средства (напр. бета-блокери, АСЕ
инхибитори); Диуретици, калий-съхраняващи; Литий; Метотрек-
сат; Други НСПВС; Фенитоин; Квинолон; Инхибитори на обрат-
ното захващане на серотонина (Selective serotonin reuptake
inhibitors, SSRI); Такролимус; Триамтерен; Триметоприм; Антиа-
цидни средства; Напитки, съдържащи сулфити (напр., вино); 5 –
флуороурацил; Бримкови диуретици, напр. Фуроземид; L-dopa; Пи-
ридоксинови антагонисти (напр. изониазид, хидрализин, D-пенци-

ламин, циклосерин). Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и лактация: През първия и втория
триместър на бременността диклофенак трябва да се използва
само при категорични показания. Диклофенак е противопоказан
през третия триместър на бременността. Не се препоръчва по
време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Геровит капсули повлиява в незначителна степен способността
за шофиране и работа с машини. Пациенти, които имат нежела-
ни реакции като нарушения на зрението, замаяност, умора или
други ефекти от страна на ЦНС не трябва да шофират или да
работят с машини.

Опаковка: Блистерни опаковки от PVC/PE/PVdC-алуминий с 30 и
50 капсули. Не всички видове опаковки 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.

ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
хранителна добавка

Състав на една капсула: Хиалуронова киселина (Hyaluronic acid) -
55 mg, антислепващ агент – магнезиев стеарат и малтодекст-
рин. Състав на капсулата: желиращ агент - желатин.

Описание: Хиалуроновата киселина е получена чрез ферментация
на микроорганизми. Тя е полизахарид и е основен компонент, кой-
то придава устойчивост и тонус на кожата и костите. В зряла
възраст концентрацията и в тъканите започва да намалява и
това предизвиква появата на бръчки и проблеми със ставите.

Приложение: Действа благоприятно върху кожата, като я прави
по-свежа, гладка и еластична. Допринася за хидратиране на кожа-
та на лицето и цялото тяло; Подпомага дейността на костно -
ставния апарат и хидратирането на ставите; Допринася за под-
държането на нормалното състояние на косата и ноктите.

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

Бременност и кърмене: Хранителната добавка не е подходяща
за бременни и кърмачки.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца и
при индивидуална непоносимост към съставните вещества. Да
не се превишава препоръчваната дневна доза. Хранителната до-
бавка да не се използва като заместител на разнообразното
хранене.
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Опаковка: 60 капсули.

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com, тел./факс: 02/851-92-02

М01АЕ01 IBULEK / ИБУЛЕК

Състав: В едно саше се съдържа ибупрофен (ibuprofen) 600 mg,
като 1025 mg ибупрофен лизин (ibuprofen lysine). Помощни вещес-

тва: Малтодекстрин, Бетадекс, Натриев хидроген карбонат, За-
харин натрий (Е954), Аспартам (Е951), Силициев диоксид, колои-
ден безводен, Аромат мента (смес на ароматни вещества, мен-
тол и малтодекстрин), Аромат лимон (смес на ароматни ве-
щества и малтодекстрин).

Показания: Ибулек прах за перорален разтвор се прилага при въз-
растни и деца над 12 години за симптоматично лечение на: Болка
и възпаление при остър артрит (вкл. подагрозен пристъп ), рев-
матоиден артрит, ювенилен ревматоиден артрит или болест
на Still, анкилозиращ спондилит и други възпалително-ревматич-
ни заболявания, засягащи гръбначния стълб, Остеоартроза,
Спондилартроза и други неревматични (серонегативни) артро-
патии, ревматизъм на меките тъкани (синовит, бурсит, тенди-
нит), болезнени отоци и възпаление, свързани с травми и нара-
нявания; Лека до умерена болка при дисменорея, зъбобол и след
оперативни стоматологични интервенции, главоболие, вкл. при
мигрена, повишена температура при фебрилни състояния.

Дозировка и начин на приложение: Едно саше се разтваря в чаша
с достатъчно количество питейна вода със стайна температу-
ра и се разбърква добре до получаване на хомогенен разтвор, кой-
то се приема през устата независимо от времето за хранене.
Приемът на храна може да забави леко резорбцията и настъпва-
нето на ефекта, но от друга страна подобрява стомашно-чрев-
ната поносимост.
Възрастни и деца над 12 години (телесно тегло > 40 kg): Препо-
ръчваната дневна доза при възрастни е 1200 - 1800 mg (2- 3 са-
шета), разделена в няколко равни приема. Интервалът между
отделните приеми не трябва да бъде по-малък от 6 часа. При ня-
кои пациенти поддържаща дневна доза от 600 - 1200 mg е доста-
тъчна за постигане на необходимия ефект. Дневната доза може
да бъде повишена при тежки или остри състояния до преминава-
не на острата фаза и постигане на клиничен контрол, но макси-
малната дневна доза от 2400 mg сашета), разделена в няколко
равни приема не трябва да бъде надвишавана. Препоръчваната
дневна доза при деца е 20 mg/kg телесно тегло в няколко равни
приема. При болни с ювенилен ревматоиден артрит дневната
доза може да достигне до 40 mg/kg телесно тегло, която тряб-
ва да бъде приета в няколко приема. Нежеланите лекарствени ре-
акции могат да бъдат намалени като за контролиране на симп-
томите се употребява възможно най-ниската ефективна доза
за възможно най-кратък срок от време.
Пациенти в старческа възраст: Не е необходима специална ко-
рекция в посочената доза. Поради това, че честотата на неже-

ланите реакции е по-висока в тази възрастова група, е препоръ-
чително внимателното проследяване на пациентите.
Бъбречна недостатъчност: Не се изисква намаляване на дозата
при пациенти с леко до умерено нарушение на бъбречната функ-
ция.
Чернодробна недостатъчност: Не се изисква намаляване на до-
зата при пациенти с леко до умерено нарушение на чернодробна-
та функция.
Деца и подрастващи: Продуктът не трябва да се прилага при де-
ца на възраст под 12 години и телесно тегло под 40 kg.

Противопоказания: Свръхчувствителност към ибупрофен или
към някое от помощните вещества; Анамнестични данни за
бронхоспазъм, астма, ринит, ангиоедем или уртикария, свързани
с прием на ацетилсалицилова киселина или други НСПВС; Анам-
нестични данни за гастроинтестинално кървене или перфорация,
свързани с предходно лечение с НСПВС; Активна или анамнеза за
рецидивираща пептична язва/хеморагия (два или повече изявени
епизода на доказана улцерация или кървене); Тежка чернодробна
или бъбречна недостатъчност; Тежка сърдечна недостатъч-
ност; Мозъчно-съдово или друго активно кървене; Нарушения в
хемокоагулацията или кръвна диатеза; Тежка дехидратация,
свързана с обилно и продължително повръщане, диария или не-
достатъчен прием на течности; Последен триместър на бре-
менността; Деца под 12 годишна възраст.

Специални предупреждения н предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Възможни са взаимодействия при прилага-
не на ибупрофен със: Други НСПВС, вкл. Салицилати; Дигоксин;
Кортикостероиди; Антиагреганти; Ацетилсалицилова киселина
(ASA) - ниски дози; Антикоагуланти; Фенитоин; SSRIs; Литиеви
продукти; Пробенецид и сулфинпиразон диуретици, АСЕ инхиби-
тори, бета-блокери и ангиотензин-ІІ антагонисти;
Калий-съхраняващи диуретици; Метотрексат; Циклоспорин; Так-
ролимус; Зидовудин; Сулфонилурейни продукти; Хинолонови анти-
биотици; Мифепристон; Аминогликозидни антибиотици Бакло-
фен. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Налице са данни, че цик-
лооксигеназните инхибитори, могат да причинят намаление на
фертилитета при жените, като въздействат върху овулация-
та. Тези ефекти са обратими след преустановяване на приема.
По време на първи и втори триместър на бременността, ибуп-
рофен не трябва да се прилага без ясна необходимост. При прило-
жение на продукта в посочените срокове на бременността или
при жени, желаещи да забременеят е необходимо използването
на възможно най-ниските ефективни дози за възможно най-
краткия срок. Продуктът е противопоказан за приложение в пос-
ледния триместър на бременността. Ибупрофен и неговите ме-
таболити могат да преминат в ниски дози в майчиното мляко.
До момента не са известни негативни ефекти върху новороде-
ното при краткосрочното лечение с препоръчаните дози за купи-
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ране на болка и температура, поради което в тези случаи прек-
ратяване на кърменето обикновено не е необходимо. Безопас-
ността при продължително приложение не е установена.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Някои нежелани реакции като чувство на умора, замаяност, зри-
телни нарушения могат да доведат до нарушения в способност-
та за шофиране и работа с машини в изолирани случаи. Това се
отнася особено при едновременен прием с алкохол.

Опаковка: Прах за перорален разтвор 6.0 g в саше от хартия/алу-
миний/полиетилен. Всяка кутия съдържа - 6, 8, 10, 20, 30,40 или
50 броя сашета и листовка за пациента. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД,
тел./факс: 02/860-20-00; e-mail: office@adipharm.com

M01AE01 IBURAPID / ИБУРАПИД

Състав: В една филм. табл. се съдържа ибупрофен 400 mg. По-

мощни вещества: Ядро: микрокристална целулоза, силициев ди-
оксид, колоиден безводен; кроскармелоза натрий, лактоза моно-
хидрат, талк, магнезиев стеарат; филмово покритие: опадрай
бял: поливинилов алкохол, титанов диоксид, макрогол, талк.

Показания: Ибурапид се прилага при възрастни и деца над 12 го-
дини за: облекчаване на лека до умерена болка при главоболие, вкл.
мигренозно главоболие, болка с локализация в областта на гърба
или лумбо-сакралната област, невралгична болка, първична дис-
менорея, зъбобол, ревматична и мускулна болка; понижаване на
телесната температура при фебрилни състояния.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките се приемат през
устата с достатъчно количество вода. Лекарственият про-
дукт е предназначен за кратковременна употреба.С оглед нама-
ляване на риска от нежелани реакции, продуктът трябва да се
използва в най-ниската ефективна доза и да се прилага за въз-
можно най-кратък период от време.
Възрастни и деца над 12 години: Начална доза 400 mg и впоследс-
твие при необходимост по една таблетка през 8 часа. Максимал-
ната дневна доза не трябва да превишава 1 200 mg. За пациенти
в старческа възраст не се налага промяна в дозата, но трябва
да се прилагат с повишено, поради повишена склонност към раз-
витие на нежелани лекарствени реакции, включително повишен
риск от кръвоизлив, улцерация и перфорация на стомашно-чрев-
ния тракт. Пациенти с увредена бъбречна функция: При пациенти
с лека до умерена степен на бъбречно увреждане, ибупрофен
трябва да се прилага в максимално ниска ефективна доза и за
възможно най-кратък период от време, необходим за овладяване
на клиничната симптоматика. Необходим е съпътстващ конт-
рол на лабораторните показатели за бъбречна функция. Пациен-
ти с увредена чернодробна функция: При пациенти с лека до уме-
рена степен на чернодробно увреждане, ибупрофен трябва да се

прилага в максимално ниска ефективна доза и за възможно най-
кратьк период от време, необходим за овладяване на клиничната
симптоматика. Необходим е съпътстващ контрол на лабора-
торните показатели за чернодробна функция.
Пациентите трябва да се консултират с лекуващия си лекар, ако
по време на лечението (след 4 дневен прием) симптомите на за-
боляването не се повлияват или се влошават.

Противопоказания: Ибурапид не трябва да се прилага при лица с:
известна свръхчувствителност към активното вещество или
към някое от помощните вещества; анамнеза за бронхоспазъм,
астма, ринит или уртикария, свързани с употребата на ацетил-
салицилова киселина или други НСПВС; активна или предшества-
ща пептична язва; анамнеза за перфорация или кървене от гаст-
ро-интестиналния тракт, включително и такива, свързани с
употреба на НСПВС; тежка сърдечна и/или чернодробна и/или бъб-
речна недостатъчност; високостепенна дехидратация (вследст-
вие на профузна диария, повръщане или недостатъчен прием на
течности); цереброваскуларни и други активни кръвоизливи; иди-
опатични нарушения на хемопоезата; Продуктът не трябва да
се прилага в последния триместър на бременността, както и
при деца под 12-годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат избегнати или
минимизирани, чрез прилагането на най-ниската ефективна доза
за възможно най-кратък период от време, необходим за овладя-
ване на клиничните симптоми. Прочетете КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: През първия и втория
триместър от бременността ибупрофен трябва да се прилага
единствено при строги медицински показания. Използването на
ибупрофен е противопоказано през последния триместър от
бременността. Ибупрофен се екскретира с майчиното мляко, но
в терапевтични дози и при краткосрочен прием рискът за кър-
мачето е малко вероятен. Има данни, че СОХ инхибиторите/ин-
хибиторите на простагландиновия синтез оказват неблагоприя-
тен ефект върху овулацията и по този начин и върху фертилите-
та. Въздействието е обратимо след прекратяване на лечението.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Приложението на Ибурапид в терапевтични дози не повлиява
способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това,
при прием на високи дози ибупрофен могат да се наблюдават не-
желани реакции като умора, сънливост, световъртеж и наруше-
ния в зрението, които могат да повлияят способността за шо-
фиране и работа с машини. Този ефект се потенцира от прием
на алкохол.

Опаковка: Бели, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки.
Първична опаковка – 10 таблетки в блистер от PVC/ алуминиево
фолио. Вторична опаковка – по 1 или 2 блистера в сгъваема кар-
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тонена кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пусна-
ти в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Химакс Фарма ЕООД, 02/955 62 98, info@chemaxpharma.com

КОЛАГЕН ОТ РИБА
хранителна добавка

Състав на една таблетка: Хидролизиран морски колаген от риба
- 500 mg, антислепващи агенти - магнезиев стеарат, талк; пъл-
нители - микрокристална целулоза, аерозил.

Описание: Колагенът е един от най-често срещаните белтъци в
човешкото тяло. Той е естествен компонент на кожата, коса-
та, ноктите, съединителната тъкан, костите, ставния хрущял,
стените на кръвоносните съдове. Колагенът постоянно се въз-
произвежда, но след 25-годишна възраст този процес постепен-
но отслабва и предизвиква стареене на меките тъкани и кости-
те. Намаляването на колагена води до появата на първите бръч-
ки, овалът на лицето започва да изглежда по-отпуснат, а кожа-
та по суха и дехидратирана.

Показания:  Хидролизираният морски колаген подпомага естест-
вения синтез на колаген в организма. Действа благоприятно на
подвижността на ставите и плътността и здравината на кос-
тите. За здрава коса, кожа, нокти и нормална хидратация на
очите.

Начин на употреба: от 1 до 2 таблетки дневно, преди хранене.

Бременност и кърмене: Хранителната добавка не е подходяща
за бременни и кърмачки.

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

Опаковка: 60 таблетки

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com, тел./факс: 02/851-92-02

МАСЛО ОТ РИГАН
хранителна добавка

Състав на една капсула: масло от Риган /Origanum vulgare/ - 25
mg, студено пресован зехтин  – 225 mg. Състав на капсулата:
желиращ агент – желатин и овлажнител - глицерин.

Показания: Действа благоприятно върху нормалната функция на

имунната и дихателната система; Спомага за нормално функци-
ониране и комфорт на храносмилателния тракт; Благоприятно
повлиява нормалната функция на пикочо-половата система; Под-
помага нормалната гъвкавост на ставите и мускулите; Спома-
га за доброто състояние на кожата.

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.

Бременност и кърмене: Хранителната добавка не е подходяща
за бременни и кърмачки.

Предупреждения: Хранителната добавка не е подходяща за деца,
бременни, кърмачки, при наличие на чернодробни и бъбречни про-
мени и при индивидуална непоносимост към съставните вещес-
тва. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Хранител-
ната добавка да не се използва като заместител на разнообраз-
ното хранене.

Опаковки: 60 меки желатинови капсули

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com, тел./факс: 02/851-92-02

МЕЛАТОН / MELATON
хранителна добавка

Състав: В една капсула се съдържат L-Theanine – 100 mg, Melissa
oficinalis – 100 mg, Melatonine – 3 mg, пълнител: малтодекстрин,
антислепващ агент: магнезиев стеарат, желиращ агент – жела-
тин.

Показания: МЕЛАТОН повлиява благоприятно върху: По-бързото
и по-лесно заспиване; Намаляване на психическия и физическия
стрес от напрегнатото ежедневие преди заспиване; Регулиране-
то и възстановяването на циркадния ритъм БОДРОСТ/СЪН при
хора, работещи на нощни смени или сменящи часовите пояси;
Повишаване на нивата на допамин и серотонин, водещо до усе-
щане на щастие и чувство за уравновесеност; За отпочина-
лост, бодрост и работоспособност на следващата сутрин

Дозировка и начин на употреба: Препоръчителна дневна доза: 1
капсула.

Предупреждения преди употреба: МЕЛАТОН не повлиява вашата
концентрация и не са необходими специални предпазни мерки. МЕ-
ЛАТОН е хранителна добавка и не е заместител на разнообразно-
то и балансирано хранене.

Опаковка: картонена кутия с 30 капсули.

Вносител за България: Магналабс ЕООД, office@mgnlabs.com
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R05C MUCOPLANT COUGH SYRUP IVY
          МУКОПЛАНТ ЕКСПЕКТОРАНТ С БРЪШЛЯН

Състав: 100 ml от сиропа съдържат 154 mg сух екстракт от
листа Бръшлян (Hedera helix L.) Ivy leaf dry extract (4-8:1), Екстра-
хиращ агент: Ethanol 30% (m/m); Помощни вещества: Калиев сор-
бат; хидроксиетил целулоза; аромат на касис; малтитол, течен
(Е965); лимонена киселина безводна; пречистена вода.

Показания: Мукоплант експекторант с бръшлян е растителен
лекарствен продукт, който се използва за откашляне при про-
дуктивна кашлица при възрастни, юноши и деца над 2 години.

Дозировка и начин на приложение: За перорална употреба. Му-
коплант експекторант с бръшлян се приема неразтворен и се
препоръчва изпиване на обилно количество вода или други топли,
несъдържащи кофеин напитки. Обичайната дозировка е: Възраст-
ни, юноши и деца над 12 години: 20 ml (2 х 10 ml) 3 пъти дневно;
Деца от 6 до 12 години: 15 ml 3 пъти дневно; Деца от 2 до 5 го-
дини: 7,5 ml 3 пъти дневно. Мукоплант експекторант с бръшлян
е противопоказан за деца под 2 години.
Пациенти с бъбречни и/или чернодробни увреждания: Поради не-
достатъчни данни за тази пациентска група, не е възможно да
се препоръча дозировка. Пациентите се съветват да се консул-
тират със своя лекар или фармацевт преди да вземат Мукоп-
лант експекторант с бръшлян.
Ако симптомите продължават повече от една седмица по време
на употребата на продукта, трябва да се консултира от лекар
или фармацевт.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното ве-
щество, към растения от семейство Бръшлянови или към някое
от помощните вещества; Деца под 2 години, поради риск от
влошаване на респираторните симптоми.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Продължителна или често повтаряща се кашлица при деца между
2 и 4 години изисква лекарска диагноза преди започване на лечени-
ето. Ако настъпят затруднения в дишането, при температура
или гнойни храчки, трябва консултация с лекар или фармацевт.
Не се препоръчва едновременна употреба с антитусиви като ко-
деин или декстрометорфан без лекарски съвет. Препоръчва се да
се използва с внимание при пациенти с гастрит или стомашна
язва. Мукоплант експекторант с бръшлян съдържа течен мал-
титол, ето защо пациенти с редки наследствени проблеми с
фруктозна непоносимост не трябва да приемат това лекарст-
во. 10 ml от разтвора съдържат 4 g течен малтитол, отгова-
рящ на 0,3 хлебни единици. Това трябва да се приема за важно за
хора, страдащи от захарен диабет. Калорийната стойност е 2,3
kcal/g течен малтитол. Течният малтитол може да окаже леко
слабително действие.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Няма съобщения за влияние на Мукоплант
експекторант с бръшлян върху други лекарства. Не са правени

изследвания за взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради наличието на не-
достатъчна информация Мукоплант експекторант с бръшлян не
се препоръчва по време на бременност и кърмене. Няма данни за
действието на листата от бръшлян върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Не са провеждани изследвания за ефекта върху способността за
шофиране и работа с машини. Няма съобщения за такова въз-
действие на Мукоплант експекторант с бръшлян.

Опаковка: Кафяви стъклени бутилки с мерителна чашка с деле-
ния. Бутилките са по 100, 200, 250 ml.Не всички опаковки могат
да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. Theiss
Naturwaren GmbH, Германия

Вносител за България: Натурпродукт ООД; тел. 02/979 12 19

A13A VITANGO / ВИТАНГО

Състав: 1 филмирана таблетка съдържа: Rhodiolae roseae rhizoma
cum radix extractum siccum (1.5 - 5:1) (WS® 1375) 200 mg; Сух екс-
тракт от Златен корен коренище с корени (Rhodiola rosea L.) (1.5
-5:1) 200 mgм Екстрахиращ агент: етанол 60% (обемни); Помощ-

ни вещества: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий,
силициев диоксид преципитиран, магнезиев стеарат, хипромело-
за, стеаринова киселина, железен оксид- червен (желязо III), ти-
танов диоксид, противопенна емулсия.

Показания: Традиционен растителен лекарствен продукт за вре-
менно облекчаване на симптоми на стрес като умора и отпадна-
лост. Показанията са изключително базирани на дългогодишна
употреба и опит.

Дозировка и начин на приложение: Лекарството трябва да се
приема с чаша вода, за предпочитане 30 минути преди ядене.Въз-
растни над 18 години: 2 таблетки дневно - една преди закуска и
една преди обяд; Деца: Витанго не се препоръчва при деца и юно-
ши под 18 години, защото няма достатъчно данни за тази въз-
растова група.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното ве-
щество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Употребата на този продукт при деца и юноши под 18 години не
е обоснована поради липса на достатъчно данни. Ако при приема
на лекарствения продукт симптомите продължават или състо-
янието се влоши, да се преоцени лечението.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
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на взаимодействие: Досега не е съобщавано за някакви взаимо-
действия.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността по време
на бременност и кърмене не е доказана. Поради отсъствие дос-
татъчно данни, употребата по време на бременност и кърмене
не се препоръчва.

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

Опаковка: PVC/PDVC-алуминиев блистер. Витанго се предлага в
опаковки с 15, 20, 30 и 40 броя таблетки. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. Willmar Schwabe
GmbH & Co. KG, Германия

Вносител за България: Натурпродукт ООД; тел. 02/979 12 19,
02/979 08 75

ЗЕЛЕНО КАФЕ
хранителна добавака

Състав на една капсула: екстракт от Зелено кафе – 350 mg, ан-
тислепващ агент - магнезиев стеарат и лактоза. Препоръчвана-
та дневна доза от три капсули съдържа: екстракт от Зелено ка-
фе – 1050 mg, антислепващ агент - магнезиев стеарат и лакто-
за. Състав на капсулата: желиращ агент – желатин=

Приложение: Спомага за регулиране и поддържане на телесното
тегло. Хранителната добавка е подходяща за включване в прог-
рами свързани с контрол на телесното тегло. Допринася за под-

държането на нормална концентрация на глюкоза в кръвта и
нормален матаболизъм на макро хранителните вещества. При-
роден антиоксидант, който подпомага физиологичните нива на
кръвната захар, нормалната функцията на черния дроб и маст-
ната обмяна.

Начин на употреба: по 1 капсула 3 пъти дневно преди хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна до-
за. Хранителната добавка да не се използва като заместител на
разнообразното хранене. Хранителната добавка не е подходяща
за деца, хора с високо кръвно налягане и при индивидуална непоно-
симост към съставните вещества. Хранителната добавка съ-
държа кофеин.

Бременност и кърмене: Хранителната добавка не е подходяща
за бременни и кърмачки.

Опаковка: 90 твърди желатинови капсули

Производител: Ренифарма Оперейшън ООД за Буров ЕООД,
http://bouroff.com, тел./факс: 02/851-92-02

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

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________
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