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АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН 2017 г.

Моля, означете желания от вас абонамент

 Абонамент за сп. ИНФОФАРМА – 70.00 лв.
абонаментът включва 6 бр. Инфофарма и 6 бр. Фармацевтичен монитор

Абонамент за сп. ИНФОФАРМА ( 6 м.) – 40.00 лв.

Тези от Вас, които желаят да получават само достъп до www.infopharma-bg.net, без да полу-
чават печатното издание на Инфофарма, може да го направят, като заплатят 40 лева за
целогодишен достъп или 20 лева за 6 месечен достъп и посочат задължително e-mail адреса
си.

Адрес на получаване:

Пощенски код .……............ Селище ...........………………………...........................................…...............
ул. .....................................................................……..…..…..., № ..…......, бл. ........, ет…..., ап. ........…...
тел. ..............................….....; е-mail: ………………………..………………………………..……………...….

Трите имена на работещите в аптеката маг. фармацевти: ..........................……..…………..…..
……………………………………………………………………………………………………………….…….……
………………….………………….………………….…………….…………………….…………….………………

Данни за фактура:

Име на фирмата ...........................................................………………………………………………….……
Адрес на регистрация на фирмата ...........................................................................................…….....
Булстат ..............................……......, МОЛ ...............................................................……………..…….…

* През 2008 г. комисията по качеството към БФС включи абонамента за ИНФОФАРМА в категории-
те на Единната кредитна система за оценка на краткосрочните и дългосрочни форми за продължа-
ващо обучение на магистър фармацевти. В тази връзка всяка аптека, която направи целогодишен
абонамент за ИНФОФАРМА за 2017 г., получва по 4 кредитни точки за всички магистър фармацев-
ти, работещи в нея.
Попълването и изпращането на талона в редакцията на Инфофарма е задължително за
получаване на кредитните точки!

Начини за абониране и извършване на плащането:

1.  В офиса на "ИНФОФАРМА" ЕООД – София 1113, ул. Лидице 7-9, ет.3, ап.7

2. Изпращане на сумата с пощенски запис на горепосочения адрес: за Илияна Колева Ковачева

3. Изпращане на сумата с банков превод в банка:
Банка ДСК; BIC: STSABGSF; IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99

Заедно с талона изпратете и копие от платежното нареждане или разписка от записа (на
факс: 02/963-45-43, 963-05-44, е-mail: infopharma@infopharma-bg.net или с писмо)!

Дата: ....................... Подпис на абоната: .................................
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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

БЕНЕФЛОРА / BENEFLORA
хранителна добавка

Състав: 6 млечни фермента /Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium
longum, Streptococcus thermophilus/. Помощни вещества: Малтодекс-
трин; фрукто-олигозахарид на цикория; Pisum sativum фибри; Млечни
ферменти: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium species, Streptococ-
cus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacte-
rium longum. Не съдържа следи от соя и млечни продукти! 100% нату-
рален продукт! Подходящ за вегетарианци и хора с непоносимост
към лактоза! Общ брой на пробиотични култури в едно саше: 2,5
млрд. КОЕ на саше.

Предназначение: Благоприятства чревната флора от средни до ос-
три стомашно чревни разстройства; Благоприятства електролит-
ният баланс в организма; Благоприятства имунната система; Бла-
гоприятства при състоянието ”лениви черва”; Благоприятства за-
пазването на храносмилателни ензими

Дозировка и начин на употреба: Деца на възраст от 3 до 6 години:
1/2 саше (5 гр.) на ден. Възрастни и деца над 6 години: 1 саше (10 гр.)
на ден. Приемайте 1 саше БенеФлора всяка сутрин в продължение на
седем последователни дни. Съдържанието на сашето може да бъде
консумирано директно или за предпочитане разтворено в любимата
храна, напитка, кисело или прясно мляко. Седем дневен курс на прием
всеки месец e препоръчителен за поддържането на балансирана чрев-
на флора. Все пак, ако чревната флора е силно повредена (след курс на
антибиотици, например), се препоръчва да се приема БенеФлора са-
шета в продължение на 35 дни без прекъсване. Възможна е появата
на метеоризъм /газове в червата/, но това е временно явление и ще
изчезне бързо. Не изисква хладилно съхранение след отваряне.

Специални указания: Да не се превишава препоръчваната дневна до-
за. Да се съхранява на сухо и тъмно място между 15°C и 25°C, недос-
тъпно за малки деца. Хранителните добавки не са заместител на
разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на жи-
вот. Да не се замразява, тъй като това може да намали броя на
ефективни живи бактерии. Цветът, вкусът и мирисът, може да ва-
рират, но да няма никакъв ефект върху ефикасността, това се дъл-
жи на физическите характеристики на съставките. Не съдържа ген-
но- модифицирани микроорганизми и консерванти.

Опаковка: сашета 10 g x 7

Производител: ORTIS S.P.R.L, Belgium

Дистрибутор: САВА МЕДИКЪЛ ЕООД, 02/444 4 281

N02ВЕ51 GRIPOMED COLD & FLU
  ГРИПОМЕД КОЛД & ФЛУ

Състав: Всяка таблетка съдържа: парацетамол 325 mg, псевдоефед-
ринов хидрохлорид 15 mg, хлорфенаминов малеат 1 mg. Помощни ве-

щества: Целулоза Микрокристална, кроскармелоза натрий, целулоза
на прах, магнезиев стеарат.

Показания: Грипомед Колд & Флу е показан за: Облекчаване симпто-
мите на грип и настинка като: Запушване на носа – Ринит; Кихане;
Температура; Лека до силна болка от различен произход.

Дозировка и начин на приложение: При възрастни: 1-2 таблетки на
6 часа според нуждите, максимално до 6 таблетки дневно. При юно-

ши (над 12-годишна възраст): 1 таблетка на 6 часа според нуждите,
максимално до 6 таблетки дневно. При деца от 6 до 11- годишна

възраст: 1 таблетка на 6 часа, но без да се надвишава дозата от 3
таблетки дневно. Деца под 6-годишна възраст: Не се прилага при де-
ца под 6 години, тъй като лекарствената форма не е подходяща.
Трябва да се има предвид намаляване на общата дневна доза при па-
циенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност. Старческа

възраст: налични са данни за удължаване на полуживота в старческа
възраст, затова трябва да се има предвид понижаване на дозата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещес-
тва или към някое от помощните вещества. При пациенти със заха-
рен диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания. Грипомед
Колд & Флу е противопоказан при лица, които приемат или са прие-
мали моноаминоокидазни инхибитори в рамките на предходните две
седмици.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Пациен-
ти, страдащи от сериозни сърдечни, бъбречни или чернодробни забо-
лявания, диабет, глаукома, високо кръвно налягане, бронхиална аст-
ма, не трябва да приемат този продукт. Едновременното приложе-
ние на псевдоефедрин и този продукт може в определени случаи да
доведе до повишение на артериалното налягане, поради което тряб-
ва да бъде избягвано. Пациентите трябва да бъдат съветвани да не
надвишават препоръчваната доза и да избягват алкохол. Лицата с
глаукома, високо артериално налягане, сърдечно заболяване, заболя-
ване на щитовидната жлеза, диабет, простатна хипертрофия, обс-
трукция на шийката на пикочния мехур, стенозираща пептична язва,
емфизем или хроничен бронхит трябва да потърсят лекарски съвет
преди прием на това лекарство. Освен това е необходима консулта-
ция с лекар, в случай на едновременно приложение на антихипертен-
зивни лекарства, седативни лекарствени продукти или транквилиза-
тори, мускулни релаксанти, антидепресанти или други продукти по-
тискащи централната нервна система; пациентите трябва да се
предупреждават за адитивните потискащи ефекти на подобни ком-
бинации. Поради наличието на хлорфенамин може да настъпи възбу-
димост, особено при деца. Грипомед Колд & Флу не трябва да се при-
лага с друг съдържащ парацетамол продукт. Грипомед Колд & Флу не
трябва да се прилага с други продукти, използвани за облекчаване на
симптомите на грип, простуда или такива с деконгестантно дейс-
твие. Предозирането може да увреди черния дроб, главно поради
натрупване на междинни метаболити на парацетамол, които пре-
дизвикват чернодробна некроза. Независимо дали пациентът се чув-
ства добре, в случай на предозиране трябва да се потърси незабавно
медицинска помощ, поради риска от забавено, сериозно чернодробно
увреждане. В сравнение с общата популация, рискът от предозиране
е по-голям при пациенти с нециротична алкохолна чернодробна бо-
лест. Необходима е консултация с лекар при висока температура,
която продължава повече от 3 дни, и персистиране на симптомите
- повече от 5 дни.
Грипомед Колд & Флу трябва да се прилага с внимание при пациенти
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с чернодробна или бъбречна недостатъчност, тъй като може да
настъпят по-високи серумни концентрации или забавено елиминиране.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Не е установена безопас-
ност при бременност по отношение на възможните нежелани реак-
ции върху феталното развитие. Съобщени са симптоми на отнема-
не при новородени след употреба по време на бременността. Затова
таблетките Грипомед Колд & Флу не трябва да се използват от же-
ни по време на бременност, освен ако по преценка на лекар потенци-
алните ползи надвишават възможните рискове.
Парацетамол се отделя в кърмата, но в клинично незначими количес-
тва. По преценка на лекаря може да се преустанови кърменето или
да се преустанови приемът на този продукт, съобразно необходи-
мостта от приема му за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Ус-
тановено е, че таблетките Грипомед Колд & Флу може да причинят
замаяност и нарушена реактивност. Пациентите не трябва да шо-
фират или да работят с машини, докато не установят дали при тях
се проявяват подобни симптоми.

Опаковка: PVC/Alu блистери с 10 таблетки. Всяка картонена кутия
съдържа 10, 20 или 30 таблетки и листовка за пациента. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър

J06BA02 INTRATECT / ИНТРАТЕКТ

Състав: Един ml съдържа Човешки нормален имуноглобулин 50 mg
(чистота минимум 96% IgG). Всеки флакон от 20 ml съдържа: 1 g;
Всеки флакон от 50 ml съдържа: 2.5 g; Всеки флакон от 100 ml съдър-
жа: 5 g; Всеки флакон от 200 ml съдържа: 10 g; Разпределение по подк-
ласове на IgG (приблизителни стойности) е съответно: IgGl - 57%;
IgG2 - 37%; IgG3 - 3%; IgG4 - 3% Максималното съдържание на IgA e
900 mcg/ml. Произведено от човешка плазма от донори.

Показания: Заместителна терапия за възрастни, деца и юноши (0-
18 години) при: Първични имунодефицитни синдроми с нарушена про-
дукция на антитела; Хипогамаглобулинемия и рекурентни бактериал-
ни инфекции при пациенти с хронична лимфоцитарна левкемия, при
които профилактичното прилагане на антибиотици е неуспешно; Хи-
погамаглобулинемия и рекурентни бактериални инфекции при пациен-
ти с мултиплен миелом във фаза плато, при които няма ефект от
имунизацията с пневмококова ваксина; Хипогамаглобулинемия при
пациенти след алогенна трансплантация на хемопоетични стволови
клетки (HSCT); Вроден СПИН с рекурентни бактериални инфекции;
Имуномодулация за възрастни, деца и юноши (0-18 години) при: Пър-
вична имунна тромбоцитопения (ITP), при пациенти с висок риск за
кървене или преди хирургични интервенции за коригиране на броя на
тромбоцитите. Синдром на Гилен-Баре. Болест на Кавазаки.

Дозировка и начин на приложение: За интравенозно приложение. За-
местителната терапия трябва да се започне и провежда под наблю-
дение на лекар, който има опит в лечението на имунни дефицити.
Дозата и дозовият режим зависят от показанията. При замести-
телна терапия може да се наложи дозата да се индивидуализира за
всеки пациент в зависимост от фармакокинетичния и клиничния от-
говор. Дозировката при деца и юноши (0-18 години) не се различава
от тази при възрастни, като дозировката за всяко показание е спо-
ред телесното тегло и се коригира според клиничния резултат на
гореспоменатите състояния.
Интратект трябва да се влива интравенозно при стартова ско-
рост не повече от 1,4 ml/kg/час за 30 минути. Ако се понася добре,
скоростта на инфузията може постепенно да се повиши до макси-
мално 1,9 ml/kg/час за останалата част от инфузията. Пълната ин-

формация прочетете в КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или към някое от помощните вещества. Свръхчувствителност към
човешки имуноглобулини, особено при пациенти с антитела към IgA.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Някои
тежки нежелани лекарствени реакции може да са свързани със ско-
ростта на инфузия. Препоръчителната скорост на инфузия трябва
стриктно да се спазва. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани и
внимателно да се следи за каквито и да било симптоми по време на
целия период на инфузия. В случаи на нежелана лекарствена реакция
трябва или да се намали скоростта на приложение, или инфузията да
се спре. Необходимото лечение зависи от естеството на нежелана-
та лекарствена реакция и от тежестта й. В случай на шок трябва
да се прилага стандартното лечение на шок. Силно препоръчително
е всеки път, когато Интратект се прилага при пациент, да се запис-
ват името и партидния номер на продукта с цел поддържане на
връзка между пациента и използваната партида продукт. Пълната

информация прочетете в КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Живи атенюирани вирусни ваксини - Приложение-
то на имуноглобулини може да наруши за период от най-малко 6 сед-
мици до 3 месеца ефикасността на живите атенюирани вирусни вак-
сини, като например тези за морбили, рубеола, паротит и варицела.
След приложение на този лекарствен продукт трябва да измине пе-
риод от 3 месеца преди ваксиниране с живи атенюирани вирусни вак-
сини. В случай на ваксина против морбили това нарушение може да
персистира до 1 година. По тази причина пациентите, получаващи
ваксина против морбили, трябва да бъдат проверени за статуса по
отношение на антителата.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на този ле-
карствен продукт за употреба по време на бременност не е устано-
вена в контролирани клинични проучвания и затова той трябва да се
прилага само с повишено внимание при бременни жени и майки-кър-
мачки. За продуктите от интравенозни човешки имуноглобулини е
доказано, че преминават през плацентата, по-изразено през третия
триместър. Клиничният опит с имуноглобулините дава основания
да се предполага, че няма причина да се очакват вредни влияния върху
хода на бременността или върху плода и новороденото. Имуноглобу-
лините се екскретират в кърмата и могат да допринесат за защи-
тата на новороденото от патогени, постъпващи през лигавиците.
Клиничният опит с имуноглобулини показва, че не следва да се очак-
ват вредни ефекти върху Фертилитет

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Спо-
собността за шофиране и работа с машини може да се наруши от
някои нежелани лекарствени реакции, свързани с Интратект. Паци-
ентите, при които възникват нежелани лекарствени реакции по вре-
ме на лечение, трябва да изчакат тяхното изчезване, преди да шо-
фират или да работят с машини.

Опаковка: 20 ml или 50 ml, или 100 ml, или 200 ml разтвор във флакон
(стъкло тип II) със запушалка (бромобутил) и капачка (алуминий) -
опаковка с един флакон. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Преди упот-
реба продуктът трябва да достигне стайна или телесна темпера-
тура. Разтворът трябва да е прозрачен или леко опалесцентен и
безцветен или бледо жълт. Разтвори, които са мътни или имат
утайки, не трябва да се използват. Неизползваният лекарствен про-
дукт или отпадъчни материали от него трябва да се изхвърлят в
съответствие с местните изисквания.

Притежател на разрешението за употреба: Biotest Pharma GmbH,
Германия
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А10ВВ09 MELLIZIDE / МЕЛИЗИД

Състав: Всяка таблетка с изменено освобождаване съдържа гликла-
зид (gliclazide) 60 mg. Помощни в-ва: Калциев хидроген фосфат дихид-
рат, Повидон К30, Хипромелоза К100, Хипромелоза К4М, Магнезиев
стеарат.

Дозировка и начин на приложение: Мелизид е предназначен за перо-
рално приложение.За употреба само при възрастни. Дневната доза
на Мелизид може да варира от половин до две таблетки дневно, т.е.
от 30 до 120 mg приети перорално, като еднократен прием по време
на закуска. Препоръчва се дозата да се преглъща без да се натроша-
ва или дъвче. Ако се пропусне прием на доза, не трябва да се увелича-
ва приеманата доза на следващия ден. Както при всички хипоглике-
мични продукти, дозата трябва да се адаптира според индивидуал-
ния метаболитен отговор на пациента (кръвна захар, HbAlc). Начал-
на доза: Препоръчваната начална доза е 30 mg дневно (половин таб-
летка Мелизид). Ако кръвната захар е контролирана ефективно, та-
зи доза може да се използва за поддържащо лечение. Ако кръвната
захар не е адекватно контролирана, дозата може да се повиши да 60,
90 или 120 mg дневно, в последователни стъпки. Интервалът между
всяко повишаване на дозата трябва да бъде най-малко 1 месец, ос-
вен при пациентите, чиято кръвна захар не се редуцира след двуме-
сечно лечение. В такива случаи, дозата може да бъде повишена в
края на втората седмица от лечението. Максималната препоръчва-
на дневна доза е 120 mg. Една таблетка с изменено освобождаване
Мелизид се равнява на две таблетки с изменено освобождаване глик-
лазид от 30 mg. Делимостта на Мелизид таблетка с изменено осво-
бождаване позволява да се постигне гъвкавост при дозирането. Пре-
минаване от таблетки, съдържащи 80 mg гликлазид на Мелизид таб-
летки с изменено освобождаване: 1 таблетка, съдържаща 80 mg
гликлазид е съпоставима на 30 mg от формата с изменено освобож-
даване (т. е. половин таблетка от Мелизид), Следователно, преми-
наването може да се извърши при внимателно проследяване на кръв-
ната захар. Преминаване от друг перорален продукт към Мелизид:
Мелизид може да се използва за заместване на други перорални ан-
тидиабетни продукти. При преминаване към Мелизид трябва да се
вземат предвид дозировката и плазмения полуживот на предходния
антидиабетен продукт. Обикновено не е необходим преходен период.
Трябва да се използва начална доза от 30 mg и да се коригира според
промените на кръвната захар на пациента, както е описано по-горе.
Когато се преминава от сулфонилуреен хипогликемичен продукт с
удължен полуживот е необходим период от няколко дни без лечение,
за да се избегне адитивен ефект на двата продукта, който може да
причини хипогликемия. Описаната процедура за въвеждащо лечение
трябва да се използва също и когато се преминава към лечение с Ме-
лизид, т.е. начална доза от 30 mg/дневно, последвана от поетапно
повишаване на дозата, в зависимост от метаболитния отговор.
Комбинирано лечение с други антидиабетни продукти: Мелизид може
да се прилага в комбинация с бигваниди, инхибитори на алфа-глюкози-
дазата или инсулин. При пациенти, които не са адекватно контроли-
рани с Мелизид, едновременно лечение с инсулин може да бъде започ-
нато под внимателно лекарско наблюдение.
Специални популации: Старческа възраст: Мелизид трябва да се
предписва в същия дозов режим, препоръчван при пациенти под 65-
годишна възраст. Бъбречно увреждане: При пациенти с лека до уме-
рена бъбречна недостатъчност може да се използва същия дозов ре-
жим, препоръчван при пациенти с нормална бъбречна функция, при
внимателно проследяване на пациента. Тези данни са потвърдени
при клинични проучвания.
Пациенти с риск от хипогликемия: с недохранване или неправилно
хранене, с тежки или лошо компенсирани ендокринни нарушения (хи-
попитуитаризъм, хипотиреоидизъм, адренокортикотропна недоста-
тъчност), при спиране на продължителна и/или във високи дози кор-
тикостероидна терапия, тежко съдово заболяване (тежка исхемич-
на болест на сърцето, тежко каротидно увреждане, системно съдо-
во заболяване). Препоръчва се да се използва минимална дневна на-
чална доза от 30 mg. Педиатрична популация: Безопасността и ефи-
касността на Мелизид при деца и юноши не са установени. Няма на-
лични данни.

Противопоказания: Това лекарство е противопоказано в случай на:

свръхчувствителност към гликлазид или към някое от помощните
вещества; друг сулфонилуреен продукт, сулфонамиди,диабет тип 1;
диабетна прекома и кома, диабетна кетоацидоза; тежка бъбречна
или чернодробна недостатъчност: при тези случаи се препоръчва из-
ползването на инсулин; лечение с миконазол; кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Хипог-
ликемия; Бъбречна и чернодробна недостатъчност.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Следните продукти могат да повишат риска от
хипогликемия. Комбинации, които са противопоказани: Миконазол
(системно приложение, оромукозен гел): повишава хипогликемичния
ефект с възможна поява на симптоми на хипогликемия и дори кома.
Комбинации, които не се препоръчват; Фенилбутазон (системно
приложение): повишава хипогликемичния ефект на сулфонилурейните
продукти (измества ги от местата на свързване към плазмените
протеини и/или намалява тяхното елиминиране). За предпочитане е
да се използват други противовъзпалителни средства или в други
случаи да се предупреди пациентът и да се подчертае важността на
самоконтрола на кръвната захар. Когато е необходимо, по време на
лечението и след лечението с противовъзпалителното средство,
дозата на антидиабетния продукт може да се коригира. Алкохол: по-
вишава хипогликемичното действие (чрез инхибиране на компенса-
торни механизми), което може да доведе до поява на хипогликемична
кома. Консумацията на алкохол и лекарствени продукти, съдържащи
алкохол трябва да се избягва. Комбинации, изискващи предпазни
мерки при употреба: Засилване на ефекта на понижаване на кръвна-
та захар и по тази причина в някои случаи може да настъпи хипогли-
кемия при приемане на някое от следните лекарства: други антидиа-
бетни продукти (инсулини, акарбоза, метформин, тиазолидиндиони,
инхибитори на дипептидил пептидаза-4, GLP-1 рецепторни агонис-
ти), бета-блокери, флуконазол, инхибитори на ангиотензин-конвер-
тиращия ензим (каптоприл, еналаприл), Т2-рецепторни антагонис-
ти, МАО инхибитори, сулфонамиди, кларитромицин и нестероидни
противовъзпалителни средства.
Следните продукти могат да предизвикат повишаване на стойнос-
тите на кръвната захар: Комбинация, която не се препоръчва -Дана-
зол: диабетогенен ефект на даназол. Ако използването на това ак-
тивно вещество не може да се избегне, да се предупреди пациента и
да се подчертае, че е важно да се контролира глюкозата в урината и
кръвната захар. Може да се наложи да се коригира дозата на антиди-
абетния продукт по време на лечение и след лечение с даназол. Ком-
бинации, изискващи предпазни мерки при употреба – Хлорпромазин
(невролептик): високи дози (>100 mg дневно хлорпромазин) повиша-
ват нивата на кръвната захар (намалено освобождаване на инсулин).
Да се предупреди пациента и да се подчертае, че е важно да се конт-
ролира кръвната захар. Може да се наложи да се коригира дозата на
антидиабетното активно вещество по време на лечението и след
лечението с невролептичния продукт; - Глюкокортикоиди (системно
и локално приложение: вътреставни, кожни и ректални продукти) и
тетракосактрин: повишават нивата на кръвната захар с възможна
кетоза (понижена толерантност към въглехидрати, предизвикана
от глюкокортикоидите). Да се предупреди пациента и да се подчер-
тае, че е важно, особено в началото на лечението, да се проследява
нивото на кръвната захар. Може да се наложи да се коригира дозата
на активното антидиабетно средство по време на лечението и след
лечението с глюкокортикоиди; - Ритодрин, салбутамол, тербуталнн
(i.v): Повишени нива на кръвната захар във връзка с ефектите на бе-
та-2 агонисти. Да се подчертае, че е важно да се проследява нивото
на кръвна захар. Ако е необходимо да се премине към инсулин. Комби-
нация, която трябва да се има предвид: Антикоагулантна терапия
(варфарин ...): Сулфонилурейните продукти могат да доведат до за-
силване на антикоагулантния ефект при едновременно приложение.
Може да е необходима корекция на дозата на антикоагуланта.

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липса на достатъчно
данни, за предпочитане да се избягва употребата на гликлазид по
време на бременност. Контролирането на диабета трябва да започ-
не преди периода за зачеване, за да се намали риска от конгенитални
увреждания, свързани с неконтролирания диабет. Пероралните хи-
погликемични продукти не са подходящи, инсулинът е лекарствен
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продукт на първи избор за лечението на диабет по време на бремен-
ността. Препоръчва се пероралната хипогликемична терапия да се
смени с инсулин преди забременяването или възможно най-скоро
след като бременността е установена.
Не е неизвестно дали гликлазид или неговите метаболити се екскре-
тират в кърмата. Поради наличието на риск от неонатална хипогли-
кемия, продуктът е противопоказан по време на кърмене. Не може
да бъде изключен риск за новородените/кърмачетата.
Не са забелязани ефекти върху фертилитета или репродуктивната
способност при мъжки и женски плъхове.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Ме-
лизид не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шо-
фиране и работа с машини. Въпреки това, пациентите трябва да бъ-
дат запознати със симптомите на хипогликемия и трябва да бъдат
внимателни при шофиране или при работа с машини, особено в нача-
лото на лечението.

Опаковка: Прозрачен PVC-алуминиев блистер Прозрачен PVC/Aclar-
алуминиев блистер. Опаковки от 10, 30, 60, 90, 100 и 180 таблетки с
изменено освобождаване. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Sandoz d.d, Словения

R01AD09 NASOSTAD / НАЗОСТАД

Състав: Мометазонов фуроат (като монохидрат) 50 микрогра-
ма/впръскване (mometasonefuroate as monohydrate). Помощни вещес-
тва: Всеки грам от този лекарствен продукт съдържа 0,2 mg безал-
кониев хлорид. Диспергируема целулоза BP 65 cps (микрокристална
целулоза и кармелоза натрий), Глицерол, Натриев цитрат, Лимонена
киселина монохидрат, Полисорбат 80, Пречистена вода.

Показания: Назостад спрей за нос епоказан за лечение на симптоми-
те на сезонен алергичен ринит или целогодишен алергичен ринит при
възрастни и деца над 3-годишна възраст. Назостад спрей за нос е
показан за лечение на полипи на носа при възрастни над 18-годишна
възраст.

Дозировка и начин на приложение: След първоначалното прочиства-
не на помпичката на Назостад спрей за нос (обикновено с 10 пръсва-
ния до появата на хомогенна струя), всяко впръскване освобождава
приблизително 100 mg мометазонов фуроат суспензия, съдържаща
мометазонов фуроат монохидрат, еквивалентен на 50 микрограма
мометазонов фуроат. Сезонен алергичен ринит или целогодишен
алергичен ринит: Възрастни (вкл.пациенти в старческа възраст) и
деца над 12 години: Oбичайната препоръчителна доза е две впръсква-
ния във всяка ноздра дневно (общо 200 mcg). След овладяване на сим-
птомите дозата се намалява до едно впръскване във всяка ноздра
(общо 100 mcg), което  може да е достатьчноза поддържащо лече-
ние. При недостатъчно повлияване на симптомите дозата може да
се повиши до максимална дневна доза от четири впръсквания във
всяка ноздра еднократно дневно (общо 400 mcg). След овладяване на
симптомите се препоръчва понижаване на дозата. Деца на възраст
между 3 и 11 години: обичайната препоръчителна доза е едно впръск-
ване (50 mcg /впръскване) във всяка ноздра веднъж дневно (обща до-
за 100 mcg). При някои пациенти със сезонен алергичен ринит Назос-
тад спрей за нос показва клинично значимо начало на действието в
рамките на 12 часа след първата доза, въпреки че през първите 48
часа може да не се постигне пълен ефект от лечението. Поради то-
ва пациентите трябва да продължат с редовното му приложение с
цел получаване на пълен терапевтичен ефект. При пациенти с анам-
неза за умерени до тежки симптоми на сезонен алергичен ринит мо-
же да се наложи лечението с Назостад спрей за нос да се започне ня-
колко дни преди очакваното начало на поленовия сезон. Назална поли-
поза: Обичайната препоръчителна начална доза е две впръсквания
(обща доза 100 mcg) във всяка ноздра еднократно дневно (обща
дневна доза 200 mcg). Ако след 5 до 6 седмици симптомите не са ов-
ладени в достатъчна степен, дозата може да се повиши до две

впръсквания във всяка ноздра два пъти дневно (обща дневна доза
400 mcg). Дозата трябва да бъде титрирана до най-ниската доза,
която осигурява ефективно овладяване на симптомите.  Ако след 5
до 6-седмично двукратно дневно приложение не се постигне подобре-
ние, трябва да се направи оценка на състоянието на пациента и да
се обмисли  отново терапевтична стратегия. Проучванията за
ефективност и безопасност на лечението на полипоза на носа с На-
зостад спрей за нос са били с продължителност 4 месеца.
Педиатрична популация: Сезонен алергичен ринит или целогодишен
ринит: Безопасността и ефикасността на Назостад при деца на
възраст под 3 години не са установени.
Назална полипоза: Безопасността и ефикасността на Назостад при
деца и юноши на възраст под 18 години не са установени.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во  или някое от помощните вещества. Назостад спрей за нос не
трябва да се прилага при наличие на нелекувана локална инфекция, за-
сягаща лигавицата на носа, като херпес симплекс. Поради забавено-
то зарастване на раните при приложение на кортикостероиди, при
пациенти които наскоро са претърпели операции или травми на но-
са, до заздравяване на раните не трябва да се прилагат кортикос-
тероиди.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Иму-
носупресия: Назостад спрей за нос трябва да се прилага с повишено
внимание или въобще да не се прилага при пациенти с активна или
латентна белодробна туберкулоза, както и при такива с нелекувани
гъбични, бактериални, както и системни вирусни инфекции или очна
херпес симплекс инфекция.
Локални ефекти върху носа: След 12-месечно лечение с Назостад
спрей за нос не се установяват данни за атрофия на лигавицата на
носа. Освен това при приложение на мометазонов фуроат се наблю-
дава тенденция за обратно развитие на лигавицата на носа към нор-
мален хистологичен фенотип. Въпреки това, при пациентите, които
са налечение с Назостад спрей за нос в продължение на повече от ня-
колко месеца, трябва да се правят периодични прегледи за възможни
промени в лигавицата за носа. Ако се развие локална гъбична инфек-
ция на носа или фаринкса, лечението с Назостад спрей за нос трябва
да се спре, или да се предприеме подходящо лечение. Персистирането
на назофарингеалното дразнене може да е признак за спиране на лече-
нието с Назостад спрей за нос. Назостад не се препоръчва при пер-
форация на носния септум. В клинични проучвания епистаксис се поя-
вява с по-голяма честота в сравнение с плацебо. Епистаксисът е
бил като цяло самоограничаващ се и лек. Назостад съдържа бензал-
кониев хлорид, който може да причини дразнене в носа.
Системни ефекти на кортикостероидите: Системни ефекти при
приложение на назални кортикостероиди могат да се проявят глав-
но, когато са предписани във високи дози за продължителен период
от време. Вероятността да възникнат тези ефекти е много по-
малка в сравнение с пероралните кортикостероиди и може да варира
при отделните пациенти и при различните кортикостероидни про-
дукти. Потенциалните системни ефекти може да включват синд-
ром на Къшинг, къшингоидни симптоми, потискане на надбъбречна-
та функция, забавяне на растежа при деца и възрастни, катаракта,
глаукома и по-рядко, набор от психологични и поведенчески ефекти,
включително психомоторна хиперактивност, нарушения на съня,
безпокойство, депресия или агресия (особено при деца). Съобщават
се случаи на повишено вътреочно налягане след приложение на инт-
раназални кортикостероиди. Лечението в дози по-високи от препо-
ръчителните може да доведе до клинично значимо потискане на над-
бъбречната функция. Ако има данни за приложение в дози, по-високи
от препоръчителните, в периоди на стрес или при планови операции
трябва да се осигури допълнително покритие със системни корти-
костероиди.
Назална полипоза: Не са правени проучвания за безопасност и ефикас-
ност на Назостад при унилатерални полипи, полипи при кистозна
фиброза или полипи, водещи до пълна обструкция на носната лигави-
ца. Унилатералните полипи с неравна повърхност или нетипичен вид,
особено ако са разязвени или кървящи трябва да се оценят допълни-
телно. Ефект върху растежа при педиатричната популация: Препо-
ръчва се при деца, които са на продължително лечение с назални кор-
тикостероиди, ръстът да се следи стриктно. При забавяне на тем-
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па на растеж, терапията трябва да се преразгледа с цел намаляване
на дозата на назалните кортикостероиди до най-нискатадоза, оси-
гуряваща ефективно овладяване на симптомите. Освен това е жела-
телно бъде насочен и към специалист педиатър. Неназални симпто-
ми: Въпреки, че при повечето пациенти Назостад спрей за нос ще
контролира назалните симптоми, едновременната употреба на под-
ходяща допълваща терапия може да се предостави допълнително об-
лекчаване на други симптоми, особено от страна на очите.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Системни ефекти при приложение на назални кор-
тикостероиди могат да се проявят главно, когато са предписани
във високи дози за продължителен период от време. Проведено е кли-
нично проучване на лекарствените взаимодействия с лоратадин, но
не са установени лекарствени взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене: Както и при други назални
кортикостероидни продукти, Назостад спрей за нос не трябва да се
прилага при бременни или кърмещи жени, освен ако потенциалната
полза за майката надвишава потенциалния риск за майката, плода
или кърмачето. Деца, родени от майки, лекувани с кортикостероиди
по време на бременността, трябва да бъдат внимателно наблюда-
вани за прояви на хипокортицизъм. Не е известно дали мометазонов
фуроат се екскретира в кърмата. Трябва да се вземе решение дали
да се прекрати кърменето или да се прекрати/не се проведе терапия
с Назостад спрей за нос, като се вземат предвид ползата от кърме-
нето за детето и ползата от терапията за жената. Липсват кли-
нични данни за ефекта на мометазонов фуроат върху фертилитета.
Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност,
но без ефекти върху фертилитета.

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

Опаковка: 50  micrograms/actuation nasal spray, suspension. Назостад е
наличен в бутилки от бял високоплътностен полиетилен с дозираща
помпа, който съдържа 10 g (60 впръсквания), 17 g (120 впръсквания)
или 18 g (140 впръсквания) от продуктовата формулация, снабдена с
полипропиленов апликатор и капачка за предпазване от замърсяване.
Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: StadaArzneimittel AG

L01BA04 PEMETREXED ACTAVIS
 ПЕМЕТРЕКСЕД АКТАВИС

Състав: Всеки флакон Пеметрексед Актавис от 100 mg, 500 mg или
1 000 mg съдържа съответно 100 mg, 500 mg или 1 000 mg пемет-
рексед (като пеметрексед динатрий хемипентахидрат) pemetrexed
(as pemetrexed disodium hemipentahydrate). Помощни вещества: съот-
ветно около11.29 mg, 53.77 mg или 107.54 mg натрий, Манитол, Хло-
роводородна киселина.

Показания: Малигнен плеврален мезотелиом - Пеметрексед в комби-
нация с цисплатин е показан за лечението на неподлежащ на резекция
малигнен плеврален мезотелиом при пациенти, на които до момента
не е прилагана химиотерапия.; Недребноклетьчен рак на белия дроб -
Пеметрексед в комбинация с цисплатин е показан за лечението от
първа линия на пациенти с локално авансирал или метастатичен нед-
ребноклетъчен рак на белия дроб с различна от предимно сквамоз-
ноклетьчна хистология.; Пеметрексед е показан за монотерапия при
поддържащото лечение на локално авансирал или метастатичен нед-
ребноклетъчен рак на белия дроб, с различна от предимно сквамоз-
ноклетъчна хистология, при пациенти, чието заболяване не прогре-
сира непосредствено след химиотерапия на основата на платина.;
Пеметрексед е показан за монотерапия при лечението от втора ли-
ния на пациенти с локално авансирал или метастатичен недребнок-
летъчен рак на белия дроб с различна от предимно сквамозноклетьч-
на хистология.

Дозировка и начин на приложение: Пеметрексед трябва да бъде при-
лаган само под контрола на лекар, квалифициран в употребата на
противотуморна химиотерапия. Пеметрексед Актавис трябва да се
прилага като интравенозна инфузия в продължение на 10 минути на
първия ден от всеки 21 -дневен цикъл. За пълната информация про-
четете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во или към някое от помощните вещества; Кърмене; Съпътстващо
ваксиниране против жълта треска.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: За
пълната информация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форма на
взаимодействие: Пеметрексед се елиминира предимно непроменен
чрез бъбреците в резултат на тубулна секреция и в по-малка степен
чрез гломерулна филтрация. Съвместната употреба с нефротоксич-
ни продукти (напр. аминогликозиди, бримкови диуретици, съединения
на платината, циклоспорин) би могла евентуално да забави клирънса
на пеметрексед. Тази комбинация трябва да се прилага с внимание.
Ако е необходимо, креатининовият клирънс трябва да бъде внима-
телно проследяван. За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Жените с детероден потен-
циал трябва да използват ефективна контрацепция, докато се леку-
ват с пеметрексед. Пеметрексед може да има увреждащи генетични
ефекти. Полово зрелите мъже трябва да бъдат съветвани да не пла-
нират да стават бащи по време на лечението и 6 месеца след лече-
нието. Препоръчва се употреба на контрацептиви или въздържание.
Няма данни за употребата на пеметрексед от бременни жени, но
както и при другите антиметаболити, могат да се очакват сериоз-
ни вродени дефекти, когато се прилага по време на бременност.
Проучвания при животни са показали репродуктивна токсичност.
Пеметрексед не трябва да се прилага по време на бременност, освен
при крайна необходимост след внимателна преценка на нуждата за
майката и риска за плода. Не е известно дали пеметрексед се екскре-
тира в кърмата и нежелани реакции върху кърмачето не могат да
бъдат изключени. Кърменето трябва да се преустанови по време на
лечение с пеметрексед. Поради възможността лечението с пемет-
рексед да предизвика необратим стерилитет, мъжете се
съветват да се консултират как да съхранят сперма в банка, преди
да започнат лечение.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Ня-
ма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и ра-
бота с машини. Въпреки това е съобщавано, че пеметрексед може
да причини умора. Затова пациентите трябва да 6ъдат предупреде-
ни да не шофират или работят с машини, ако се появи тази реакция.

Несъвместимости: Пеметрексед е физично несъвместим с разтво-
рители, които съдържат калций, включително разтвор на Рингер-
лактат и разтвор на Рингер. Поради липсата на други изпитвания за
съвместимост този лекарствен продукт не трябва да се смесва с
други лекарствени продукти.

Опаковка: Пеметрексед Актавис е опакован във флакони от безц-
ветно стъкло (тип I) c гумена запушалка за лиофилизат тип I и алу-
миниева капачка с полипропиленов диск. Флаконите могат да бъдат
със или без предпазно покритие. 1 флакон от 10 ml, съдържащ 100
mg пеметрексед. 1 флакон от 50 ml, съдържащ 500 mg пеметрексед.
1 флакон от 50 ml, съдържащ 1 000 mg пеметрексед. Не всички видо-
ве опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

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