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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 ARISPPA / АРИСПА

Състав: Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол (aripiprazole).
Помощни вещества: Лактоза монохидрат, Микрокристална целу-
лоза (Е460), Царевично нишесте, Хидроксипропилцелулоза (c463),
Червен железен оксид (Е172) - само в 10 mg и 30 mg таблетки,
Жълт железен оксид (Е172) - само в 15 mg таблетки, Индиго кар-
мин (Е132) - само в 5 mg таблетки, Магнезиев стеарат (Е470b).

Показания: Ариспа е показан за лечение на шизофрения при въз-
растни и юноши на и над 15 години. Ариспа е показан за лечение
на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройс-
тво тип I и за предотвратяване на нови манийни епизоди при
възрастни, които страдат предимно от манийни епизоди, и чии-
то манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол.
Ариспа е показан за лечение до 12 седмици на умерени до тежки
манийни епизоди при биполярно разстройство тип I при юноши
на и над 13 години.

Дозировка и начин на приложение: Ариспа таблетки са за перо-
рално приложение. Възрастни: Шизофрения: препоръчваната на-
чална дневна доза Ариспа е 10 mg или 15 mg, с поддържаща днев-
на доза 15 mg, приета веднъж дневно, независимо от храненето.
Ариспа е ефективен при доза, варираща от 10 mg до 30 mg днев-
но. Не е наблюдавана повишена ефективност при дози по-високи
от препоръчваната дневна доза от 15 mg въпреки, че при отдел-
ни пациенти по-високи дози може да са от полза. Максималната
дневна доза не трябва да надвишава 30 mg; Манийни епизоди при

биполярно разстройство тип I: препоръчваната начална доза
Ариспа е 15 mg, приложена веднъж дневно, независимо от хране-
нето, като монотерапия или комбинирана терапия. При някои па-
циенти по-високи дози може да са от полза. Максималната днев-
на доза не трябва да надвишава 30 mg; Предотвратяване на ре-

цидиви на манийни епизоди при биполярно разстройство тип I:

за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, при-
емали арипипразол като монотерапия или комбинирана терапия,
лечението продължава в същата доза. Промени в дневната дози-
ровка, включително намаляване на дозата, трябва да се обмис-
лят в зависимост от клиничното състояние.
Педиатрична популация: Шизофрения при юноши на и над 15 го-

дини: препоръчваната доза на Ариспа е 10 mg/дневно, приложена
веднъж дневно, независимо от храненето. Лечението започва с
доза от 2 mg с Ариспа перорален разтвор 1 mg/ml) в продължение
на 2 дни, титрирана до 5 mg за още 2 дни за достигане на препо-

ръчителната дневна доза от 10 mg. При необходимост, послед-
ващо увеличение на дозите, трябва да се направи със стъпки от
5 mg, без да се надвишава максималната дневна доза от 30 mg.
Ариспа е ефикасен при дози от 10 до 30 mg/дневно. Не е наблюда-
вана увеличена ефективност при дневни дози по-високи от 10
mg, въпреки че някои пациенти може да се повлияят благоприят-
но от по-високите дози. Ариспа не се препоръчва за пациенти с
шизофрения на възраст под 15 години, поради отсъствие на дан-
ни за ефикасност и безопасност; Манийни епизоди при биполярно

разстройство тип I npu юноши на и над 13 години: препоръчи-
телната доза Ариспа е 10 mg приета веднъж дневно, независимо
от храненето. Лечението трябва да започне с 2 mg (използва се
арипипразол перорален разтвор 1 mg/ml) за 2 дни, титрира се до
5 mg за още 2 дни, за да се достигне препоръчителната дневна
доза от 10 mg. Правилното дозиране при юноши в началото на
лечението (2 mg/дневно за 2 дни) не може да бъде постигнато с
Ариспа таблетки. Подходяща лекарствена форма (например 1
mg/ml разтвор) на Арипипразол не е налична. Трябва да бъде из-
ползван алтернативен продукт със същото активно вещество.
Продължителността на лечението трябва да е минималната не-
обходима за контрол на симптомите без да надвишава 12 сед-
мици. Не се наблюдава повишаване на ефикасността при дози по-
високи от 10 mg дневно, а дневна доза от 30 mg се свързва със
съществено по-висока честота на нежеланите лекарствени ре-
акции включително екстрапирамидни събития, сомнолентност,
отпадналост и увеличение на теглото. По тази причина, дози
по-високи от 10 mg дневно трябва да се прилагат в изключител-
ни случаи и при стриктно клинично наблюдение. Съществува по-
вишен риск от нежелани лекарствени реакции свързани с арипип-
разол за по-младите пациенти. По тази причина, Ариспа не тряб-
ва да се използва при пациенти под 13 години.; Раздразнител-

ност свързана с аутизьм: безопасността и ефикасността на
Ариспа при деца и юноши на възраст до 18 години все още не са
установени. Препоръки за дозировката не могат да бъдат даде-
ни.; Тикове, свързани със синдрома на Турет: безопасността и
ефикасността на Ариспа при деца и юноши на възраст от 6 до
18 години все още не са установени.
Пациенти с чернодробно увреждане: Не се налага промяна на до-
зата при пациенти с леко до умерено чернодробно нарушение. Ня-
ма достатъчно данни за препоръки относно режима на дозиране
при пациенти с тежко увреждане на черния дроб. При тези паци-
енти е необходимо внимателно определяне на дозата. Въпреки
това, при пациентите с тежко чернодробно увреждане, макси-
малната дневна доза от 30 mg трябва да се прилага с повишено
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внимание. Пациенти с бъбречно увреждане: Не се изисква промя-
на на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.
Пациенти в старческа възраст: Не е установена ефективност-
та на Ариспа за лечение на шизофрения и биполярно разстройст-
во тип I при пациенти на и над 65 годишна възраст. В резултат
на по-голямата чувствителност на тази популация, започване-
то на лечение с по-ниски дози трябва да се има предвид, в случа-
ите когато това е клинично оправдано.
Адаптиране на дозата поради взаимодействия: В случай на ед-
новременна употреба на арипипразол с мощни инхибитори на
CYP3 А4 или CYP2D6, дозата на арипипразол трябва да се редуци-
ра. При спиране на лечението с инхибитори на CYP3А4 или
CYP2D6 (изваждането им от комбинираното лечение), дозата на
арипипразол трябва да се повиши. При едновременното приложе-
ние на арипипразол с мощни индуктори на CYP3А4, дозата на ари-
пипразол трябва да се повиши. При спиране на лечението с индук-
тори на CYP3 А4 (изваждането им от комбинираното лечение),
дозата на арипипразол трябва да се понижи до обичайната пре-
поръчвана.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: По
време на антипсихотичното лечение, подобряването на клинич-
ното състояние на пациента може да отнеме от няколко дни до
няколко седмици, като през този период пациентите трябва да
бъдат под постоянно наблюдение. Прочетете пълната характе-

ристика!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Поради своя alfa1-адренергичен рецепторен
антагонизъм, арипипразол може да усили ефекта на някои анти-
хипертензивни средства. Поради основния ефект на арипипразол
върху ЦНС, е необходимо повишено внимание при употребата на
арипипразол в комбинация с алкохол или други лекарства, дейст-
ващи върху ЦНС, с потенциална възможност за поява на нежела-
ни лекарствени реакции, като седиране. Трябва да се внимава
много, ако арипипразол се прилага едновременно с лекарствени
продукти, причиняващи удължаване на QT или електролитен дис-
баланс. Прочетете пълната характеристика!

Фертилитет, бременност и кърмене: Този лекарствен продукт
не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случаи-
те, когато очакваната полза ясно оправдава потенциалния риск
за плода. При новородени, изложени на антипсихотици (включи-
телно арипипразол) през третия триместър на бременността
има риск от нежелани лекарствени реакции, включващи екстра-
пирамидни симптоми и/или симптоми на отнемане след ражда-
нето, които могат да варират по тежест и продължителност.
Докладвани са случай на възбуда, хипертония, хипотония, тре-
мор, сомнолентност, респираторен дистерс или хранителни
разстройства. Затова, новородените трябва да бъдат внима-
телно мониторирани. Арипипразол се отделя в кърмата. Пациен-
тките трябва да бъдат съветвани да не кърмят по време на ле-

чението с арипипразол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Както при другите антипсихотици, пациентите трябва да бъ-
дат с повишено внимание при работа с потенциално опасни ма-
шини, включително превозни средства, докато не са напълно си-
гурни, че лечението с арипипразол няма отрицателен ефект вър-
ху изпълнението на тези дейности. При някои педиатрични паци-
енти с биполярно афективно разстройство тип I се наблюдава
повишена честота на сомнолентност и отпадналост.

Опаковка: Блистер (OPA/Alu/PVC-Alu фолио): 14, 28, 30, 50, 56, 60,
84, 90, 98 и 100 таблетки в кутия. Не всички видове опаковки
могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Focus Care Pharma-
ceuticals B.V., Нидерландия

HARVONI / ХАРВОНИ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg ледипасвир и
400 mg софосбувир. Помощни в-ва: Ядро на таблетката: Копови-
дон, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, кроскарме-
лоза натрий, колoиден безводен силициев диоксид, магнезиев
стеарат. Филмово покритие: Поливинилов алкохол, титанов ди-
оксид, макрогол 3350, талк, сънсет жълто FCF алуминиев лак
(Е110).

Показания: За лечение на хронична (продължителна) инфекция с
вируса на хепатит C при възрастни на и над 18 години. Harvoni
понякога се взема с друго лекарство, рибавирин. Много е важно
да прочетете и листовките на другите лекарства, които ще
приемате едновременно с Harvoni.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е ед-
на таблетка един път дневно. Вашият лекар ще Ви каже в про-
дължение на колко седмици трябва да приемате Harvoni. Поглъ-
щайте таблетката цяла, със или без храна. Недейте да дъвчете,
разтрошавате или разчупвате таблетката, понеже е много гор-
чива. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако имате пробле-
ми с преглъщането на таблетки. Ако приемате антиацидно
средство, приемайте го поне 4 часа преди или най-малко 4 часа
след Harvoni. Ако приемате инхибитор на протонната помпа,
приемайте го по същото време, както Harvoni. Не го приемайте
преди Harvoni. Ако повърнете след прием на Harvoni, това може
да повлияе на количеството му в кръвта Ви и да отслаби дейст-
вието му. Ако повърнете по-малко от 5 часа след приема на
Harvoni, вземете друга таблетка. Ако повърнете повече от 5 ча-
са след приема на Harvoni, не е необходимо да приемате друга
таблетка до времето за следващата Ви редовно назначена таб-
летка. Важно е да не пропускате доза от това лекарство. Ако
все пак сте пропуснали доза, изчислете колко време е изминало
след последния Ви прием на Harvoni: Ако това е в рамките на 18
часа от момента, в който обичайно приемате Harvoni, трябва да
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приемете таблетката възможно най-скоро. След това приеме-
те следващата доза в обичайното за Вас време. Ако това е след
18 часа или повече от момента в който обичайно приемате
Harvoni, изчакайте и вземете следващата доза в обичайното
време. Не вземайте двойна доза (две дози наведнъж). Не спирай-
те приема на това лекарство, освен ако не Ви е указано от Ва-
шия лекар. Много е важно да завършите пълния курс на лечение,
за да дадете възможност на лекарството да Ви излекува от ин-
фекцията с вируса на хепатит С.

Противопоказания: Не приемайте Harvoni ако сте алергични към
ледипасвир, софосбувир или към някоя от останалите съставки;
ако в момента приемате някое от следните лекарства - жълт
кантарион (Hypericum perforatum – лекарство от растителен
произход, използвано за лечение на депресия); розувастатин (ле-
карство, използвано за лечение на висок холестерол).
Harvoni съдържа лактоза монохидрат. Ако имате непоносимост
към лактоза, или ако са Ви казвали, че имате непоносимост към
други захари, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да приемете
това лекарство. Кажете на Вашия лекар, ако сте алергични към
сънсет жълто FCF алуминиев лак, наричан още „E110“ преди да
приемете това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки: Вашият лекар ще знае дали
някое от следните състояния се отнася за Вас. Те ще се вземат
предвид преди започване на лечение с Harvoni други проблеми с
черния дроб, различни от хепатит C, например: ако чакате за
чернодробна трансплантация; ако имате хепатит B, тъй като
Вашият лекар може да поиска да Ви проследява по-внимателно;
бъбречни проблеми, тъй като Harvoni не е изследван при пациен-
ти с тежки бъбречни проблеми; настоящо лечение за HIV, тъй
като Вашият лекар може да поиска да Ви проследява по-внима-
телно.

Кръвни изследвания: Вашият лекар ще Ви направи кръвни изслед-
вания преди, по време на и след лечението с Harvoni. Това се пра-
ви: за да може Вашият лекар да реши дали да приемате Harvoni и
колко дълго; за да може Вашият лекар да потвърди, че лечението
е дало резултат, и че нямате повече вируса на хепатит C.

Деца и юноши: Не давайте това лекарство на деца и юноши под
18 годишна възраст. Употребата на Harvoni при деца и юноши
все още не е проучена.

Лекарствени и други взаимодействия: Информирайте Вашия
лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е
възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства
от растителен произход вкл. билки и лекарства, отпускани без
рецепта. Ако не сте сигурни за вземането на други лекарства,
говорете с Вашия лекар или фармацевт.
Някои лекарства не трябва да се приемат едновременно с
Harvoni. Не приемайте никое друго лекарство, което съдържа со-
фосбувир - едно от активните вещества в Harvoni. Не приемай-
те никое от тези лекарства с Harvoni: рифампицин, рифапентин,
рифабутин (антибиотици, използвани за лечение на инфекции,

включително туберкулоза); карбамазепин, фенитоин, фенобарби-
тал, окскарбазепин (лекарства за лечение на епилепсия и профи-
лактика на гърчове); правастатин (лекарство, използвано за ле-
чение на висок холестерол); симепревир (лекарство, използвано
за лечение на инфекция с хепатит С); типранавир (използван за
лечение на инфекция с HIV).
Приемът на Harvoni с някое от тези лекарства може да отслаби
действието на Harvoni или да влоши нежеланите реакции от ле-
карството. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако при-
емате някое от лекарствата по-долу: тенофовир дизопроксил
фумарат или друго лекарство, съдържащо тенофовир дизопрок-
сил фумарат, използвано за лечение на инфекция с HIV; дигоксин,
използван за лечение на сърдечни заболявания; дабигатран, изпол-
зван за разреждане на кръвта.
Приемът на Harvoni с всяко от тези лекарства може да попречи
на правилното действие на лекарствата Ви или да влоши някои
нежелани реакции. Посъветвайте се с лекар или фармацевт, ако
вземате лекарства, използвани за лечение на стомашна язва, ки-
селини в стомаха или киселинен рефлукс. Това включва: антиа-
цидни средства (като алуминиев/магнезиев хидроксид или калци-
ев карбонат). Тези средства трябва да се приемат поне 4 часа
преди или най-малко 4 часа след Harvoni; инхибитори на протонна-
та помпа (като омепразол, ланзопразол, рабепразол, пантопразол
и езомепразол). Тези средства трябва да се приемат по същото
време, както Harvoni. Не приемайте инхибитори на протонната
помпа преди Harvoni. Вашият лекар може да Ви даде друго лекарс-
тво или да коригира дозата на лекарството, което приемате;
H2-рецепторни антагонисти (като фамотидин, циметидин, ни-
затидин или ранитидин). Вашият лекар може да Ви даде друго ле-
карство или да коригира дозата на лекарството, което приемате.
Тези лекарства могат да понижат количеството на ледипасвир
в кръвта Ви. Ако приемате някое от тези лекарства, Вашият
лекар или ще Ви даде друго лекарство за стомашна язва, кисели-
ни в стомаха или киселинен рефлукс, или ще Ви препоръча как и
кога да приемате това лекарство.

Бременност и контрацепция: Не са известни ефектите на
Harvoni по време на бременност. Трябва да се избягва бремен-
ност, ако Harvoni се приема заедно с рибавирин. Рибавирин може
да е много вреден за плода. Вие или Вашият партньор трябва да
използвате ефективен метод за предпазване от бременност по
време на и известно време след лечението с Harvoni заедно с ри-
бавирин. Ако Вие (или ако сте мъж – Вашата партньорка) забре-
менеете по време на лечението с Harvoni и рибавирин, или през
следващите месеци, трябва незабавно да се свържете с Вашия
лекар. Кърмене: Не е известно дали ледипасвир или софосбувир
преминават в кърмата при хора. Не се препоръчва кърмене.

Шофиране и работа с машини: Не шофирайте и не работете с
машини, ако се чувствате уморен(а) след приема на Вашето ле-
карство.

Опаковка: Всяка бутилка съдържа сушител силикагел. Картонени
опаковки, съдържащи 1 бутилка с 28 филмирани таблетки; Кар-
тонени опаковки, съдържащи 3 бутилки по 28 (84) филмирани
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таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в
продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Gilead Sciences
International Ltd.

Производител: Gilead Sciences Limited

IALUGEN ADVANCE РЕВИТАЛИЗИРАЩ КРЕМ
ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ
Козметичен продукт

Състав: Хиалуронова киселина (400 – 1 000 kDa), колаген, вFGF &
IGF1 протеини, Physalis angulata

Показания: Крем за хидратация и стягане на кожата, намаляване
на бръчките и въстановяване на еластичността на кожата.

Дозировка: Нанася се сутрин и вечер върху предварително по-
чистеното лице и деколте. Подходящ за употреба за жени след
35- годишна възраст.

Противопоказания: Алергия към някоя от съставките.

Действие: Рехидратация на кожата – хиалуроновата киселина
допринася за намаляване на бръчките и фините линии като под-
държа необходимата хидратация на горните слоеве на кожата.
Стягане на кожата  – овлажняващите и стягащи свойства на
колагена съдействат за заздравяване на кожните тъкани и пос-
тигане на еластична и стегната кожа. Уплътняване – регенери-
ращите протеини (IGF1, KGF и EGF) стимулират клетъчното об-
новяване, подпомагайки пролиферацията на фибробласти и син-
теза на колаген, които са от съществено значение за епидер-
малната защита. Укрепване - Physalis Angulata забавя преждевре-
менното стареене на кожата, като осигурява повишена защита.

Опаковка: крем 50 мл

Производител: Laboratoires Genйvrier, Франция.

Дистрибутор: МЛД Трейдинг ЕООД

IALUGEN ADVANCE РЕВИТАЛИЗИРАЩ
СПРЕЙ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ
Козметичен продукт

Състав: хиалуронова киселина (1 300 – 1 500 kDA)* и плодови екс-
тракти

Показания: Спрей за хидратация и стягане на кожата, намалява-
не на бръчкитеи въстановяване на еластичността на кожата.

Действие: Хидратира – хиалуроновата киселина осигурява ес-

тествена хидратация на повърхностните слоеве на кожата. Ос-

вежава – мъглата от спрея оказва незабавен освежаващ ефект.
Детоксикира, тонизира – активните съставки на основата на
плодови екстракти предпазват клетките от външни агресивни
фактори чрез своите антиоксидантни, пречистващи и тонизи-
ращи свойства.

Противопоказания: Алергия към някоя от съставките

Опаковка: спрей 120 мл

Дозировка: Нанася се върху лицето, врата и деколтето сутрин,
след почистване на кожата, при гримиране или многократно през
целия ден. Подходящ за всички типове кожа, както за млада, та-
ка и за по-възрастна кожа. За ежедневна употреба.

Производител: Laboratoires Genйvrier, Франция.

Дистрибутор: МЛД Трейдинг ЕООД

IALUGEN ADVANCE РЕВИТАЛИЗИРАЩИ
КАПСУЛИ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ
Хранитална добавка

Състав: 124 mg колаген, 20 mg хиалуронова киселина,  10 mg ко-
ензим Q10, 15 mg пикногенол®

Показания: капсули за хидратация и стягане на кожата, намаля-
ване на бръчките и въстановяване на еластичността на
кожата.

Действие: Съдържащите колаген и  хиалуронова киселина, са би-
одостъпни и естествено усвоими от тялото, което им позво-
лява да работят отвътре и да снабдят кожата с най-важните
съставки за подхранването на кожата.

Опаковка: 30 капсули

Дозировка: Орално приложение, по една капсула дневно. Подходящ
за употреба за жени след 30-годишна възраст, за всички типове
кожа, препоръчват се като допълнение към крема Ialugen ADvance
или инжекции с хиалуронова киселина.

Инструкция за употреба: Този ароматизиран спрей може да се
нанася върху лицето, врата и деколтето сутрин, след почиства-
не на кожата, при гримиране или през целия ден. Дръжте флакона
на разстояние 15-20 см и пръскайте върху лицето или тялото
като държите очите си затворени. Можете да нанасяте повтор-
но, когато пожелаете. Подходящ за всички типове кожа, кактоза
млада, такаи за по-възрастна кожа. За ежедневна употреба.

Производител: Laboratoires Genйvrier, Франция.

Дистрибутор: МЛД Трейдинг ЕООД
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А10АЕ04  TOUJEO

Състав: Всеки ml съдържа 300 единици инсулин гларжин (insulin
glargine)* (еквивалентни на 10,91 mg). Всяка писалка съдържа 1,5
ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 450 единици. Помощни
вещества: Цинков хлорид, Метакрезол, Глицерол, Хлороводород-
на киселина (за корекция на pH), Натриев хидроксид (за корекция
на pH), Вода за инжекции.
*Инсулин гларжин се произвежда по рекомбинантна ДНК техно-
логия в Escherichia coli.

Показания: Лечение на захарен диабет при възрастни.

Дозировка и начин на приложение: Toujeo е базален инсулин за
приложение веднъж дневно по всяко време на деня, за предпочи-
тане по едно и също време всеки ден. Toujeo е само за подкожно
приложение. Toujeo се прилага подкожно чрез инжекция в коремна-
та стена, делтоидния мускул или бедрото. Местата на инжек-
тиране трябва да се сменят в дадена област на инжектиране
при всяка следваща инжекция.
Схемата на прилагане (доза и време на приложение) трябва да се
определя индивидуално. При захарен диабет тип 1 Toujeo трябва
да се прилага в комбинация с кратко-/дългодействащ инсулин, за
покриване на инсулиновите нужди по време на хранене.
При пациенти със захарен диабет тип 2, Toujeo може да се прила-
га също и в комбинация с други антихипергликемични лекарстве-
ни продукти. Активността на този лекарствен продукт е изра-
зена в единици. Тези единици се отнасят изключително за Toujeo
и не са същите като IU или единиците, използвани за изразяване
на активността на други инсулинови аналози. Когато е необхо-
димо, пациентите може да прилагат Toujeo до 3 часа преди или
след тяхното обичайно време на приложение. На пациентите, ко-
ито са пропуснали доза, трябва да се посъветва да проверят
кръвната си захар и след това да продължат своята обичайна
схема на прилагане веднъж дневно. Пациентите трябва да бъдат
информирани да не инжектират двойна доза, за да компенсират
пропуснатата доза. Прочетете КХП!

Toujeo може да се използва при хора в старческа възраст, паци-
енти с бъбречно и чернодробно увреждане. При хората в стар-
ческа възраст прогресивното влошаване на бъбречната функция
може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.
При пациенти с бъбречно увреждане, нуждите от инсулин могат
да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.
При пациенти с чернодробно увреждане, нуждите от инсулин мо-
гат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконео-
генеза и намален метаболизъм на инсулина. Безопасността и
ефикасността на Toujeo при деца и юноши на възраст под 18 го-
дини не са установени. Липсват данни.
Toujeo не трябва да се използва с инсулинови инфузионни помпи.
С Toujeo SoloStar предварително напълнена писалка може да се ин-
жектира доза от 1 до 80 единици на инжекция, на степени от 1
единица. Прозорецът за дозата показва броя на единиците
Toujeo, които ще се инжектират. Toujeo SoloStar предварително
напълнена писалка е специално проектирана за Toujeo, затова не
се налага преизчисляване на дозата. Toujeo не трябва да се из-

тегля от патрона на предварително напълнената писалка
SoloStar в спринцовка, тъй като това може да доведе до тежко
предозиране. Преди всяка инжекция трябва да се поставя нова
стерилна игла. Повторната употреба на иглите увеличава риска
от запушване на иглата, което може да доведе до приложение на
по-ниска доза или предозиране. За да се предотврати възможно
пренасяне на болести, инсулиновите писалки не трябва да се из-
ползват от повече от един човек, дори ако иглата е сменена.
Преди да се използва Toujeo SoloStar предварително напълнена пи-
салка, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за
употреба, включени в листовката за пациента.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Toujeo не е инсулин на избор при лечение на диабетна кетоацидо-
за. Вместо това, в подобни случаи се препоръчва интравенозно
прилагане на обикновен инсулин. В случай на недостатъчен глю-
козен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епи-
зоди, трябва да се прегледа спазването на предписаната схема
на лечение от пациента, местата на инжектиране, правилната
инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се
вземе пред вид промяна на дозата.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Редица вещества повлияват глюкозния ме-
таболизъм и могат да наложат коригиране на дозата на инсулин
гларжин. Веществата, които могат да усилят понижаващия
кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипог-
ликемия включват антихипергликемични лекарствени продукти,
инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопи-
рамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхиби-
тори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни
антибиотици.
Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната
захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, ди-
уретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени, фено-
тиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекар-
ствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тер-
буталин), тиреоидни хормони, атипични антипсихотични лекарс-
твени продукти (напр. клозапин и оланзапин) и протеазни инхиби-
тори.
Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да по-
тенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект
на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, коя-
то понякога може да бъде последвана от хипергликемия. В допъл-
нение към това, под въздействието на симпатиколитични ле-
карствени продукти като напр. бета-блокери, клонидин, гване-
тидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация
могат да бъдат намалени или да липсват.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма клиничен опит от
употребата на Toujeo при бременни жени. Употребата на Toujeo
може да се обмисли по време на бременност, ако е клинично не-
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обходимо. При пациентки със съществуващ преди бременност-
та диабет или гестационен диабет е особено важно да се под-
държа добър метаболитен контрол през цялата бременност, за
да се предотвратят нежеланите резултати, свързани с хиперг-
ликемията. Инсулиновите нужди може да се понижат по време
на първия триместър и по принцип се повишават през втория и
третия триместър. Непосредствено след раждането инсулино-
вите нужди рязко спадат (повишен риск от хипогликемия). Вни-
мателното проследяване на кръвната захар е от съществено
значение.
Не е известно дали инсулин гларжин се екскретира в кърмата.
При жени, които кърмят, може да се наложи коригиране на доза-
та инсулин и диетата. Проучванията при животни не показват
директни увреждащи ефекти по отношение на фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Способността на пациентите за концентрация и реагиране може
да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия,
или например в резултат на зрително увреждане. Това може да
представлява опасност в ситуации, когато тези способности
са от особена важност (напр. шофиране на кола или работа с ма-
шини). Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат пред-
пазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране.
Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ
усет за предупредителните симптоми на хипогликемия, или
имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди докол-
ко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при
тези обстоятелства.

Несъвместимости: Toujeo не трябва да се смесва или разрежда
с друг инсулин или други лекарствени продукти. Смесването или
разреждането на Toujeo променя неговия профил време/действие,
а смесването причинява преципитация.

Срок на годност: След първа употреба на писалката лекарстве-
ният продукт може да се съхранява максимум 4 седмици под
30°С, като се пази от директна топлина или директна светлина.
Писалките в употреба не трябва да се съхраняват в хладилник.
Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху пи-
салката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

Специални условия на съхранение: Преди първа употреба - да се
съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява или поставя
близо до замразяващата камера или охладителя в хладилна чан-
та. Съхранявайте предварително напълнената писалка в карто-
нената опаковка, за да се предпази от светлина.

Опаковка: Предварително напълнена писалка. Патрон (безцветно
стъкло тип 1) с черно бутало (бромобутилова гума) и обкатка

(алуминий) със запушалка (ламинат от изопрен и бромобутилова
гума). Патронът е запечатан в писалка-инжектор за еднократна
употреба. Всеки патрон съдържа 1,5 ml разтвор. Опаковки от 1,
3, 5 и 10 писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пус-
нати в продажба. Иглите не са включени в опаковката.

Притежател на разрешението за употреба: Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH, - тел. 02/971 10 01; 970 5381

Подробна информация -  http://www.ema.europa.eu

УРО-3 / URO-3
хранителна добавка

Състав (1 капсула): Американска червена боровинка (Vaccinium
Macrocarpon) 60% проантоцианидини 60 mg (36 mg PAC),  Бяла
бреза (Betula Platyphylla) 5% флавоноиди 50 mg, Прополис (Propolis)
10% флавоноиди (Galangin) 50 mg.

Предназначение: уринарен тракт и пикочни пътища

Приложение: Допринася за нормалното състояние на уринарния
тракт. Подпомага естествения процес на прочистване на пикоч-
ните пътища. Съдейства за естественото възстановяване на
уринарния тракт.

Дозировка: 1-2 капсули дневно, приети с достатъчно количест-
во вода.

Опаковка: 2 блистера x 10 капсули в картонена кутия

Производител:  Фортекс Нутрасютикалс ООД, тел. 02/4372316

ТЪРСЯТ СЕ 2 –ма ДУШИ ЗА ПЪТУВАНЕ С
АВТОМОБИЛ ДО ДЮСЕЛДОРФ НА

ИЗЛОЖЕНИЕТО “МЕДИКА ДЮСЕЛДОРФ
2015” , КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА на 16-19

НОЕМВРИ.

http://www.medica.de/

ЗА КОНТАКТ: ИВО ГЕОРГИЕВ 0888/79 35 33

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