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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

N05AX12 АБИЗОЛ / ABIZOL

Състав: Всяка таблетка съдържа 10 mg арипипразол
(aripiprazole). Помощни вещества: Всяка таблетка от 10 mg
съдържа 73,95 mg Манитол, Кросповидон (размер на частици-
те: d90 < 60 м), Кросповидон (р-р на частиците: d90 < 100 м),
Повидон К30, Червен железен оксид (Е172), Магнезиев стеарат.

Показания: Абизол е показан за лечение на шизофрения при въз-
растни и юноши на възраст над 15 години. Абизол е показан за
лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно
афективно разстройство и за предотвратяване на нови ма-
нийни епизоди при пациенти, които страдат предимно от ма-
нийни епизоди, и чиито манийни епизоди се повлияват от лече-
ние с арипипразол. Абизол е показан за лечение до 12 седмици на
умерени до тежки манийни епизоди при биполярно афективно
разстройство тип I при юноши на и над 13 години.
Възрастни: Шизофрения: Препоръчваната начална дневна доза
Абизол е 10 mg или 15 mg, с поддържаща дневна доза 15 mg,
приемана веднъж дневно, независимо от храненето. Абизол е
ефективен при дози от 10 mg до 30 mg дневно. Не е наблюдава-
на повишена ефективност при дози по-високи от препоръчва-
ната дневна доза от 15 mg, въпреки, че при отделни пациенти
по-високи дози може да бъдат от полза. Максималната дневна
доза не трябва да надвишава 30 mg.; Манийни епизоди при би-

полярно афективно разстройство тип I: Препоръчваната на-
чална доза Абизол е 15 mg, приложена веднъж дневно, независи-
мо от храненето като монотерапия или комбинирана терапия.
При някои пациенти по-високи дози може да бъдат от полза.
Максималната дневна доза не трябва да надвишава 30 mg.

Предотвратяване на рецидиви на манийни епизоди при бипо-

лярно афективно разстройство: За предотвратяване на нови
манийни епизоди при пациенти, които са приемали арипипразол
като монотерапия или комбинирана терапия, лечението про-
дължава в същата доза. Промени в дневната дозировка, вклю-
чително намаляване на дозата, трябва да се обмислят в зави-
симост от клиничното състояние.; Педиатрична популация:
Шизофрения при юноши на и над 15 години и възрастни: Пре-
поръчваната доза Абизол е 10 mg дневно, приложена веднъж
дневно, независимо от храненето. Лечението трябва да бъде
започнато с доза от 2 mg (с арипипразол перорален разтвор) в
продължение на два дни, титрирана до 5 mg за още два дни до
достигане на препоръчителната дневна доза от 10 mg. При не-
обходимост, последващо повишаване на дозите трябва да се

направи със стъпки от 5 mg, без да се надвишава максимална-
та дневна доза от 30 mg. Абизол е ефикасен при дози от 10 до
30 mg дневно. При юноши не е наблюдавана повишена ефикас-
ност при дневни дози по-високи от 10 mg, въпреки че някои па-
циенти може да се повлияят благоприятно от по-високите до-
зи. Абизол не се препоръчва за пациенти с шизофрения на въз-
раст под 15 години, поради отсъствие на данни за безопас-
ност и ефикасност.;
Манийни епизоди при биполярно афективно разстройство mun

I при юноши на и над 13 години: Препоръчителната доза Аби-
зол е 10 mg приета веднъж дневно, независимо от храненето.
Лечението трябва да започне с 2 mg (арипипразол перорален
разтвор) за 2 дни, титрира се до 5 mg за още 2 дни, за да се
достигне препоръчителната дневна доза от 10 mg. Продължи-
телността на лечението трябва да е минималната необходи-
ма за контрол на симптомите без да надвишава 12 седмици.
Не е наблюдавано повишаване на ефикасността при дози по-ви-
соки от 10 mg дневно, а дневна доза от 30 mg се свързва със
съществено по-висока честота на нежеланите лекарствени
реакции, включително екстрапирамидни събития, сомнолент-
ност, отпадналост и увеличение на теглото. По тази причина,
дози по-високи от 10 mg дневно трябва да се прилагат в изк-
лючителни случаи и при стриктно клинично наблюдение. Съ-
ществува повишен риск от нежелани лекарствени реакции
свързани с арипипразол за по-младите пациенти. По тази при-
чина Абизол не трябва да се използва при пациенти под 13 го-
дини.;
Раздразнителност, свързана с аутизъм: Безопасността и
ефикасността на Абизол при деца и юноши на възраст до 18
години все още не е установена. Пациенти с чернодробно ув-
реждане: Не се налага корекция на дозата при пациенти с леко
до умерено тежко чернодробно нарушение. Няма достатъчно
данни, за да бъдат направени препоръки относно режима на до-
зиране при пациенти с тежко увреждане на черния дроб. При
тези пациенти е необходимо внимателно определяне на доза-
та. Въпреки това, при пациентите с тежко чернодробно ув-
реждане, максималната дневна доза от 30 mg трябва да се при-
лага с повишено внимание.
Пациенти с бъбречно увреждане: Не се налага корекция на дозата.
Пациенти в старческа възраст: Не е установена ефектив-
ността на арипипразол за лечение на шизофрения и биполярно
афективно разстройство при пациенти на възраст на и над 65
годишна възраст. В резултат на по-голяма чувствителност
на тази популация, започването на лечение с по-ниски дози
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трябва да се има предвид в случаите, когато това е клинично
оправдано.
Адаптиране на дозата, поради взаимодействия: В случай на ед-
новременна употреба на арипипразол с мощни инхибитори на
CYP3A4 или CYP2D6, дозата на арипипразол трябва да се реду-
цира. При спиране на лечението с инхибитори на CYP3А4 или
CYP2D6 (изваждането им от комбинираното лечение), дозата
на арипипразол трябва да се повиши. При едновременното при-
ложение на арипипразол с мощни индуктори на CYP3A4, дозата
на арипипразол трябва да се повиши. При спиране на лечението
с индуктори на СYP3A4 (изваждането им от комбинираното
лечение), дозата на арипипразол трябва да се понижи до оби-
чайната препоръчвана доза.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
По време на антипсихотичното лечение, подобряването на
клиничното състояние на пациента може да отнеме от някол-
ко дни до няколко седмици. През този период пациентите
трябва да бъдат под постоянно наблюдение. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Поради своя alfa-адренергичен рецеп-
торен антагонизъм, арипипразол може да усили ефекта на ня-
кои антихипертензивни средства. Поради основния ефект на
арипипразол върху ЦНС, е необходимо повишено внимание при
употребата на арипипразол в комбинация с алкохол или други
лекарства, действащи върху ЦНС, с потенциална възможност
за поява на нежелани лекарствени реакции, като седиране.
Трябва да се внимава много, ако арипипразол се прилага еднов-
ременно с лекарствени продукти за които е известно, че во-
дят до удължаване на QT-интервала или електролитен дисба-
ланс. За пълната информация прочетете КХП!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Както при другите антипсихотици, пациентите трябва да
бъдат с повишено внимание при работа с потенциално опасни
машини, включително превозни средства, докато не са напъл-
но сигурни, че лечението с арипипразол няма отрицателен
ефект върху изпълнението на тези дейности. При някои педи-
атрични пациенти с биполярно афективно разстройство тип I се
наблюдава повишена честота на сомнолентност и отпадналост.

Опаковка: Опаковка от 28 броя таблетки (2 блистера). А1/А1
блистер с 14 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: НОБЕЛ ФАРМА
ЕООД, тел.: 02/962 62 80, e-mail: info@nobelpharma.bg

С10АА05 ATORGEN / АТОРДЖЕН

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg аторвас-
татин (atorvastatin), като аторвастатин калций трихидрат
(atorvastatin calcium trihydrate). Помощни вещества: Сърцевина:

Силициев диоксид, колоиден, безводен; Натриев карбонат, без-
воден; Микрокристална целулоза; L-Аргинин; 42,50 mg лактоза
(lactose), като лактоза безводна (anhydrous lactose); Кроскарме-
лоза натрий; Хидроксипропил целулоза; Магнезиев стеарат.
Филм на таблетката: Опадрай АМВ OY-B-28920 съдържащ: По-
ливинилов алкохол, Титанов диоксид (Е171), Талк, Соев лецитин
(Е322), Ксантанова гума (Е415)

Показания: Хиперхолестеролемия: Аторджен е показан като
допълнение към диетата за намаляване на повишените стой-
ности на общ холестерол (общ X), LDL-холестерол (LDL-X),
аполипопротеин В триглицериди при възрастни пациенти,
юноши и деца на възраст над 10 години с първична хиперхолес-
теролемия, включително фамилна хиперхолестеролемия (хете-
розиготен вариант) или комбинирана (смесена) хиперлипиде-
мия (отговаряща на тип IIа и IIb от класификацията на
Fredrickson, когато ефектът от диетата и другите нефарма-
кологични средства са недостатъчни. Аторджен е показан съ-
що и за понижаване на общия X и LDL-X при възрастни пациен-
ти с Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия, като допъл-
нение към друго лечение за понижаване на липидите (например
афереза на LDL) или в случаите, когато това лечение е недос-
татъчно.
Профилактика на сърдечно-съдово заболяване: Профилактика
на сърдечно-съдови инциденти при пациенти, при които е пре-
ценено, че има висок риск за първо сърдечно-съдово събитие,
като допълнение към корекцията на други рискови фактори.

Дозировка и начин на приложение: Аторджен е за перорално
приложение. Всяка дневна доза аторвастатин се приема еднок-
ратно и може да се приема с или без храна. Преди приложение
на аторвастатин пациентът трябва да бъде поставен на
стандартна, понижаваща холестерола диета и трябва да про-
дължи да спазва тази диета по време на лечението с Аторд-
жен. Дозировката трябва да бъде индивидуализирана в зависи-
мост от изходните стойности на LDL-холестерол, целта на
лечението и реакцията на пациента. Обичайната начална доза
е 10 mg веднъж дневно. Корекция на дозата трябва да се из-
вършва през интервали от 4 или повече седмици. Максимална-
та доза е 80 mg веднъж дневно.
Първична хиперхолестеролемия и комбинирана (смесена) хи-

перлипидемия: Повечето пациенти се повлияват успешно от
Аторджен 10 mg веднъж дневно. Терапевтичен ефект се полу-
чава до две седмици, а максимален терапевтичен ефект се
постига обикновено за 4 седмици. Ефектът се запазва по вре-
ме на хроничното лечение.
Хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия: Лечението за-
почва с Аторджен 10 mg дневно. Дозите трябва да се индиви-
дуализират и коригират на всеки 4 седмици до 40 mg дневно.
След това дозата може да бъде увеличена до максимум 80 mg
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дневно или 40 mg аторвастатин еднократно дневно комбини-
ран със секвестрант на жлъчните киселини.
Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия: Има само ограни-
чени данни! Дозата на аторвастатин при пациенти с Хомози-
готна фамилна хиперхолестеролемия е 10 до 80 mg дневно.
Аторвастатин трябва да бъде използван като допълнение към
други липидо-понижаващи терапевтични продукти (напр. LDL-
афереза) при тези пациенти или при невъзможност за използ-
ване на такива продукти.
Профилактика на сърдечно-съдово заболяване: При проучвания-
та за първична профилактика дозата е била 10 mg дневно. Мо-
же да са необходими по-високи дози, за да се поддържат стой-
ности на LDL-холестерол според настоящите ръководства.
Пациенти с увреждане на черния дроб: Аторджен трябва да се
използва с внимание при пациенти с увреждане на черния дроб.
Аторджен е противопоказан при пациенти с активно заболява-
не на черния дроб.
Пациенти в старческа възраст: Ефикасността и безопасност-
та при пациенти над 70 години, приемащи препоръчваните до-
зи са сходни с тези при общата популация.
Педиатрична популация: Хиперхолестеролемия: Използването
в педиатрията трябва да се извършва от лекар-специалист с
опит в лечението на хиперхолестеролемия при деца и резулта-
та от лечението на пациентите трябва периодично да се оце-
нява. При пациенти на възраст над 10 години препоръчваната
начална доза аторвасатин е 10 mg дневно с повишаване до 20
mg дневно. Повишаването при деца трябва да бъде обосновано
от индивидуалния отговор и поносимостта. Данните за безо-
пасност при педиатрични пациенти лекувани с дози над 20 mg,
съответстващо на 0,5 mg/kg са ограничени. Има ограничен
опит при деца на възраст 6-10 години и поради това Аторвас-
татин не е показан за лечение на пациенти на възраст под 10
г. Други лекарствени форми/концентрации може да бъдат по-
подходящи при тези пациенти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество или някои от помощните вещества; При пациенти с
активно заболяване на черния дроб или при случай на неизясне-
но персистиращо повишение на серумните трансаминази, над-
хвърлящо 3 пъти горната граница на нормата; По време на
бременност по време на кърмене и при жени в детеродна въз-
раст, неприлагащи сигурни контрацептивни продукти.

Специални предупреждения за безопасност при употреба: Има
много специални предупреждения. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Съществува голям брой известни
взаимодействия. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Аторджен не трябва
да се използва от бременни жени, планиращи бременност или
подозиращи, че са бременни. Жени в детеродна възраст тряб-
ва да използват подходящи контрацептивни мерки по време на
лечение. Лечението с Аторджен трябва да се прекрати по вре-

ме на бременност или до установяване на липса на бремен-
ност. Аторвастатин е противопоказан по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Аторджен повлиява в незначителна степен способността
за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Непрозрачен HDPE и капачка от РР, съдържаща 10,
14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200, 250 и 500 филмирани таб-
летки. Блистер от Aclar/PVC/Al или блистер от непрозрачен
OPA/Al/PVC/Al, в картонена опаковка, съдържащ 10, 14, 28, 30,
50, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки или блистер с
отбелязани дните на седмицата, съдържащ 28 филмирани таб-
летки в картонена опаковка. Не всички видове опаковки може
да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Genetics [UK] Ltd,
Великобритания

ХИПРОМЕЛОЗА 0.3% капки за очи
HYPROMELLOSE 0.3% eye drops

Медицинско изделие

Състав: Хидроксипропилметилцелулоза USP - 0.3% w/v, Бензал-
кониев хлорид USP (като консервант) - 0.02% w/v, Вода за ин-
жекции USP - q.s

Описание: Хипромелоза е вискозна съставка, която подпомага
поддържането на очната лубрикация. Успокоява окото в случаи
на сухота и раздразнение и създава защитен филм на повърх-
ността на окото.

Показания: Хипромелоза капки за очимогат да се използват
при лека до умерена сухота в окото, за осигуряване на трайно
и успокояващо облекчение при дискомфорт, причинен от фак-
тори на околната среда като: вятър, слънце, сух въздух, дим,
климатици, продължително използване на компютри, което води
до умора на очите, съпроводена със сухота и раздразнение.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза за
деца, възрастни и хора в напреднала възраст (над 65 години) е
1 – 2 капки в конюнктивалния сак на окото 3 пъти дневно или
както е предписано от лекар. Само за очно приложение.

Опаковка: 10 мл в пластмасов флакон с капачка с шип.

Производител: Aishwarya Lifesciences – India

Дистрибутор: Трайв Фарма ЕООД, тел. 02/491-70-14
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V03AX OSADENT/ОСАДЕНТ

Състав: 1 g пилули съдържат: Стръкове лайка D6 (Chamomilla
recutitaD6) - 3,8 mg; Калциев фосфат D12(Calcium phosphoricum
D12) - 3,8 mg; Магнезиев фосфат C6 (Mаgnesium phosphoricum
C6) - 0,8 mg; Калциев карбонат Ханеман C8 (Calcium carbonicum
Hahnemanni C8) - 0,8 mg; Железен (III) фосфат C8 (Ferrum
phosphoricum C8) - 0,8 mg; Помощни вещества: Ксилитол, Хип-
ромелоза. 1 g са приблизително 120 пилули.

Показания: За облекчаване оплакванията при никнене на зъби
при кърмачета, свързани с болка, повишена температура, диа-
рия, раздразнителност, безпокойство и безсъние. Приложение-
то на този хомеопатичен лекарствен продукт в описаните
указания се основава изключително на хомеопатичен опит.

Дозировка и начин на приложение: На всяка 30-та минута пос-
тавяйте по 8 пилули върху езика на детето, в случай на силни
болки – на всяка 15-та минута. При намаляване на оплаквания-
та, пилулите се прилагат по-рядко. Периодът на лечение по
принцип не е ограничен.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните ве-
щества или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
В случай на неяснии тежки оплаквания, както и в случай на по-
продължително боледуване, хомеопатичното лечение трябва
да се назначи от лекар. В началото хомеопатичното лечение
може да предизвика преходно обостряне на съществуващите
оплаквания (първоначална реакция). Ако тази първоначална ре-
акция е много силна или продължи по-дълго време, спрете ле-
карството до отслабването й. Ако лечение е необходимо и
след това, лекарственият продукт може да продължи да се
прилага в обичайната дозировка. Всяко по-продължително лече-
ние с хомеопатичен лекарствен продукт трябва да се наблю-
дава от лекар, тъй като в случай на неправилно лечение могат
да се появят нови оплаквания. Този лекарствен продукт съдър-
жа ксилитол. При по-продължителен прием Осадент може да
има лек лаксативен ефект.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Не са известни.

Опаковка: Бял полипропиленов флакон с капачка от полипропи-
лен с дозатор за пилули. 7,5 g пилули в една опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: СевексФарма,
тел. 02/8650436, e-mail: office@sevexpharma.com

N04BD02 SAGILIA / САГИЛИЯ

Състав: Всяка таблетка съдържа 1 mg разагилин (rasagiline)
(като разагилин тартрат). Помощни вещества: Микрокрис-
тална целулоза, Царевично нишесте, Прежатинизирано нишес-
те (царевично), Талк, Натриев стеарил фумарат.

Показания: САГИЛИЯ е показан за лечение на идиопатична Бо-
лест на Паркинсон (ПБ) като монотерапия (без леводопа) или
като добавъчна терапия (с леводопа) при пациенти с флуктуа-
ция в симптоматиката в края на междудозовия интервал.

Дозировка и начин на приложение: Разагилин е предназначен за
перорално приложение като доза от 1 mg веднъж дневно с или
без леводопа. Може да се приема с или без храна. Пациенти в
старческа възраст: Не е необходимо адаптиране на дозата при
пациенти в старческа възраст. Педиатрична популация: САГИ-
ЛИЯ не се препоръчва за употреба при деца и юноши поради
липса на достатъчно данни за безопасността и ефикасност-
та. Пациенти с чернодробно увреждане: Употребата на разаги-
лин при пациенти с тежко чернодробно увреждане е противо-
показана. Употребата на разагилин при пациенти с умерено
чернодробно увреждане трябва да се избягва. Необходимо е
внимание при започване на лечение с разагилин при пациенти с
леко чернодробно увреждане. В случай на прогресиране от леко
към умерено чернодробно увреждане, приемът на разагилин
трябва да бъде преустановен. Пациенти с бъбречно увреждане:
Не е необходимо адаптиране на дозата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества. Съпътст-
ващо лечение с други моноаминооксидазни (МАО) инхибитори
(включително медицински и природни продукти без рецепта,
например жълт кантарион) или петидин. Трябва да изминат
най-малко 14 дни след преустановяване приема на разагилин до
започване на лечение с МАО инхибитори или петидин. Разагилин е
противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Съществува голям брой предупреждения. Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Съществува голям брой известни
взаимодействия между неселективни МАО инхибитори и други
лекарствени продукти. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Необходимо е внима-
ние, когато се предписва на бременни жени. Не е известно дали
разагилин се екскретира в кърмата при хора. Необходимо е
внимание, когато разагилин се приема от майки, които кър-
мят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Не са провеждани проучвания на ефектите върху способ-
ността за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва
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да бъдат внимателни при работа с опасни машини, включи-
телно моторни превозни средства, докато не се уверят, че
Сагилия не им влияе по нежелан начин.

Опаковка: Блистери Alu/Alu, Прозрачни PVC/PE/PVDC-алуминий
блистери. Налични са опаковки от 7, 10, 28, 30, 60, 100 таб-
летки.  HDPE контейнер за таблетки с РР защитена от деца
капачка на винт, съдържащи сушител (силициев гел) по 30
таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в
продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd.,
Кипър.

SALINE  ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР КАПКИ ЗА НОС
Медицинско изделие

Състав: Натриев хлорид 0,9% w/v, Вода за инжекции до 100 мл,
Бензалкониев хлорид BP 0,02% w/v

Описание: Saline физиологичен р-р капки за нос е изотоничен р-
р съдържащ 0,9 % NaCl w/v, приготвен с вода за инжекции и
Бензалкониев хлорид 0,02% w/v като консервант.

Показания: Изотоничният разтвор облекчава запушения нос,
като намалява назалната секреция и хидратира носната лига-
вица. Продуктът се използва за профилактика на сухота, за
почистване и овлажняване на носната лигавица. При бебета и
малки деца със запушен нос, употребата на продукта подпома-
га за по-лесното почистване на носния секрет. Това предотв-
ратява запушването на носа, причинено от натрупването на
секрети и улеснява дишането. Този продукт съдържа пречис-
тен солен р-р (също наричан физиологичен р-р). Разтворът не
съдържа лекарствени субстанции.

Дозировка и начин на употреба: Стиснете леко флакона, за да
откапете капка във всяка ноздра или както Ви е препоръчано
от Вашия лекар. Ако оплакванията продължат, консултирайте
се с Вашия лекар.

Опаковка: 10 ml бял пластмасов трикомпонентен флакон, па-
кетиран в картонена опаковка с листовка. Продуктът е
стерилен до момента на отваряне.

Производител: Aishwarya Lifesciences – India

Дистрибутор: Трайв Фарма ЕООД, тел. 02/491-70-14

J02AC03 VORIFUNGAL / ВОРИФУНГАЛ

Състав: Всеки флакон съдържа 200 mg вориконазол
(voriconazole). След разтваряне (общ обем 20 ml): всеки ml съ-
държа 10 mg вориконазол. Веднъж разтворен, преди приложе-
ние задължително се разрежда допълнително. Помощни вещес-

тва: всеки флакон съдържа 88.74 mg натрий, Хидроксипропил-
бета-циклодекстрин (Hydroxypropyl beta cyclodextrin ), Солна ки-
селина (за корекция на рН).

Показания: Вориконазол е широкоспектърен триазолов анти-
микотичен агент и е показан при възрастни и деца над 2 годи-
ни за: Лечение на инвазивна аспергилоза; Лечение на кандидемия
при пациенти без неутропения; Лечение на флуконазол-резис-
тентни сериозни инвазивни Candida инфекции (включително С.
krusei); Лечение на сериозни гъбични инфекции, причинени от
Scedosporium spp. и Fusarium spp. Ворифунгал трябва да бъде
прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално
животозастрашаващи инфекции и като профилактика на инва-
зивни гъбични инфекции при високорискови реципиенти с алоген-
на трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК).

Дозировка и начин на приложение: Ворифунгал изисква разтва-
ряне и разреждане преди приложение като интравенозна инфу-
зия. Не се прилага под формата на болусна инжекция.
Електролитни нарушения като хипокалиемия, хипомагнезиемия
и хипокалиемия трябва да бъдат проследявани и при нужда ко-
ригирани преди започване и по време на лечение с вориконазол.
При възрастни, се препоръчва Ворифунгал да се прилага при
максимална скорост на инфузията 3 mg/kg на час за 1 до 3 ча-
са. Лечението трябва да бъде започнато с определената нато-
варваща доза интравенозен Ворифунгал, целяща достигане
през първия ден на плазмени концентрации, близки до стацио-
нарните. Предвид високата бионаличност при перорален при-
ем, в случай че е клинично оправдано, е уместно преминаване
от интравенозно към перорално приложение. Деца (2 до 12 г.) и
юноши с ниско телесно тегло (12 до 14 г. и <50 kg) Ворикона-
зол трябва да бъде дозиран като при деца, тъй като тези юно-
ши могат да метаболизират вориконазол по начин по-близък
до деца, отколкото до възрастни. Пълната информация за до-

зировките и начина на приложение прочетете в КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества. Помощно-
то вещество хидроксипропил-beta-циклодекстрин се елиминира
чрез гломерулна филтрация. Следователно вориконазол i.v. е
противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане
(определено като КК под 30 ml/min). Едновременно приложение
с CYP3A4 субстрати на терфенадин, астемизол, цизаприд, пи-
мозид или хинидин, тъй като повишени плазмени концентрации
на тези лекарствени продукти може да доведат до удължава-
не на QTc и редки случаи на torsades de pointes. Едновременно
приложение с рифампицин, карбамазепин и фенобарбитал, тъй
като е възможно тези лекарствени продукти да понижат зна-
чително плазмените концентрации на вориконазол. Едновре-
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менно приложение на стандартни дози вориконазол с дози ефа-
виренц 400 mg веднъж дневно или по-високи е противопоказа-
но, защото ефавиренц значимо понижава плазмените концент-
рации на вориконазол при здрави индивиди в тези дози. Също
така Вориконазол значимо повишава плазмените концентра-
ции на ефавиренц. Едновременно приложение с високодозов ри-
тонавир (400 mg и повече два пъти дневно), защото при тази
доза ритонавир понижава значимо плазмените концентрации
на вориконазол при здрави индивиди. Едновременно приложение
с ерго-алкалоиди (ерготамин, дихидроерготамин), които са
CYP3A4 субстрати, тъй като повишените плазмени концент-
рации на тези лекарствени продукти могат да доведат до ер-
готазъм. Едновременно приложение със сиролимус, тъй като
съществува вероятност вориконазол да повиши значимо плаз-
мените концентрации на сиролимус. Едновременно приложение
с жълт кантарион.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Съществува голям брой предупреждения при употреба. Проче-

тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други фор-
ми на взаимодействие: Съществува голям брой взаимодейс-

твия. Прочетете ХКП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Вориконазол не трябва
да бъде прилаган по време на бременност, освен ако ползата
при майката отчетливо надвишава потенциалния риск за пло-
да. Жени в детеродна възраст трябва винаги да използват
ефективна контрацепция по време на лечение. Кърменето
трябва да бъде прекратено при започване на лечение с ворико-
назол. При проучване на фертилитета върху животни не е ус-
тановено увреждане при мъжки и женски плъхове.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с маши-
ни: Ворифунгал има умерено влияние върху способността за
шофиране и работа с машини. Той може да причини преходни и
обратими промени в зрението, включително замъглено вижда-
не, променени/засилени зрителни възприятия и/или фотофобия.
Докато имат такива симптоми, пациентите трябва да избяг-
ват потенциално рискови задачи, като шофиране или работа с
машини.

Несъвместимости: Ворифунгал не трябва да бъде прилаган в
една и съща линия или канюла едновременно с други интраве-
нозни продукти. Сакът трябва да бъде проверен, за да е сигур-
но, че инфузията е приключила. След приключване на инфузията
Ворифунгал линията може да бъде използвана за приложението
на други интравенозни продукти.
Кръвни продукти и краткотрайна инфузия на концентрирани
електролитни разтвори: Електролитните нарушения като хи-
покалиемия, хипомагнезиемия и хиперкалциемия трябва да бъ-
дат коригирани преди започване на лечение с вориконазол. Во-
рифунгал не трябва да се използва едновременно с никакъв кръ-
вен продукт или краткотрайна инфузия на концентрирани елек-

тролитни разтвори, дори ако двете инфузии се прилагат в
отделни линии.
Общо парентерално хранене (ОПХ) не трябва да се прекъсва,
когато се прилага с Ворифунгал, но трябва да се прилага през
отделна линия. Ако се прилага инфузията през многократен лу-
мен катетър, ОПХ трябва да се прилага, като се използва раз-
личен канап от този, използван за Ворифунгал. Ворифунгал не
трябва да се разтваря с 4,2% инфузионен разтвор на натриев
бикарбонат. Съвместимостта с други негови концентрации е
неизвестна. Този лекарствен продукт не трябва да бъде смес-
ван с други лекарствени продукти, освен с изброените по-долу.

Специални инструкции при работа: Прахът се разтваря в 19
ml вода за инжекции или в 19 ml натриев хлорид (9 mg/ml
(0.9%)) за инфузия, за да се получи обем за изтегляне от 20 ml
бистър концентрат, съдържащ 10 mg/ml вориконазол.
Препоръчва се да се използва стандартна (неавтоматична)
спринцовка от 20 ml, за да се осигури точно количество (19,0
ml) вода за инжекции или (9 mg/ml [0,9 %]) натриев хлорид за
инфузия. Разклатете флакона, докато прахът се разтвори. То-
зи лекарствен продукт е само за еднократно приложение и
всяко неизползвано количество трябва да се изхвърли, като
трябва да се използва само бистър разтвор без частици.
За да бъде приложен, необходимият обем приготвен концент-
риран разтвор се добавя към препоръчвания съвместим инфу-
зионен разтвор (уточнен по-долу), за да се получи окончател-
ният разтвор на вориконазол, съдържащ 0,5-5 mg/ml.
Приготвеният разтвор може да бъде разреден с: Натриев
хлорид 9 mg/ml (0,9 %) инжекционен разтвор, Рингер-лактат
инфузионен разтвор, 5% глюкоза и Рингер-лактат инфузионен
разтвор, 5% глюкоза и 0,45 % натриев хлорид инфузионен раз-
твор, 5% глюкоза инфузионен разтвор, 5% глюкоза в 20 mEq
калиев хлорид инфузионен разтвор, 0,45 % натриев хлорид ин-
фузионен разтвор, 5% глюкоза и 0,9% натриев хлорид инфузио-
нен разтвор. Съвместимостта на вориконазол с други, освен
описаните по-гope разредители, не е известна.

Опаковка:  Ворифунгал прах за инфузионен разтвор се предлага
в кутия, съдържаща 1 флакон от 25 ml от прозрачно стъкло
тип I със сива, хлорбутилова гумена запушалка и алуминиева
обкатка с пластмасово червено капаче.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Ви-
сококачествените Лекарства АД, тел.: 02 962 54 54
e-mail: info@tchaikapharma.com
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