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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

БРОКОЛИ
Хранителна добавка

Състав на една капсула: Ексракт от цветни пъпки на Броколи (Extr.
Brassica oleracea Botrytis Cymosa) - 300 mg и лактоза; желиращ агент –
желатин.

Приложение: Допринася за нормалното функциониране на женската по-
лова система. Действа благоприятно върху тонуса на бюста. Подпо-
мага нормалната чернодробна функция. Природен антиоксидант.

Начин на употреба: по 1-2 капсули дневно. Да не се превишава препо-
ръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се използва като
заместител на разнообразното хранене.

Противопоказания: Хранителната добавка не е подходяща за бремен-
ни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към съставните ве-
щества.

Опаковка: 30 твърди желатинови капсули

Произведено: Ренифарма оперейшън ООД за Буров ЕООД

J01FA09 CLARITHROMYCIN ABR / КЛАРИТРОМИЦИН ABR

Състав: Активно вещество в един флакон: Кларитромицин/ Clarithro-
mycin 500 mg. Помощни вещества: Лактобионова киселина, Вода за ин-
жекции.

Показания: Кларитромицин ABR 500 mg прах за инфузионен разтвор е
показан в случаите, при които терапевтично е обосновано провеждане
на парентерално лечение с антибиотици при възрастни и деца над 12
години. Прилага се за лечение на инфекции, причинени от чувствителни
към действието на кларитромицин микроорганизми, със следната ло-
кализация: Долни дихателни пътища - остър и хроничен бронхит, пнев-
мония и др.; Горни дихателни пътища - синуит, фарингит и др.; Кожа и
меки тъкани. Да се имат пред вид официалните ръководства за прило-
жение на антибиотици.

Дозировка и начин на приложение: Продължителността на лечението
при тежка форма на заболяването или пациенти в тежко общо състо-
яние е 2 до 5 дни. След овладяване на острата симптоматика и оценка
на състоянието от страна на специалист се препоръчва преминаване
към перорално антибактериално лечение.
Възрастни: Препоръчвана дневна доза - 1,0 g, разделена в два равни
приема. Всяка доза се прилага след разтваряне в подходящ разтвори-
тел, посредством интравенозна инфузия с продължителност 60 min.
Деца: Няма данни относно безопасното приложение на кларитромицин
под формата на интравенозна инфузия в тази възрастова група.
Пациенти с бъбречно увреждане: При стойности на креатининовия
клирънс < 30 ml/min, дневната доза трябва да бъде намалена с 1/2 от
препоръчваната. Лица в напреднала възраст: Препоръчвана дневна доза
- 1.0 g, разделена в два равни приема. Всяка доза се прилага посредст-
вом интравенозна инфузия с продължителност 60 min.
Начин на приложение: Инфузионният разтвор се въвежда чрез интра-
венозна инфузия е продължителност 60 минути, приложена в някоя от
големите проксимални вени. Инфузионният разтвор не трябва да се
прилага под формата на болус инжекция или интрамускулно.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или някое
от помощните вещества; Свръхчувствителност към макролидни ан-

тибиотици; Едновременно лечение с астемизол, цизаприд, пимозид,
терфенадин, ерготамин, дихидроерготамин, поради риск от удължава-
не на QT-интервала и сърдечни аритмии, вкл. от тип torsade de pointes
в резултат на повишаване на техните плазмени концентрации. Има
данни за развитие на колхицинова токсичност, в някои случаи с фата-
лен изход, при едновременно приложение на колхицин и кларитромицин,
особено при лица в напреднала възраст и/или такива с бъбречна недос-
татъчност.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Противопоказани лекарствени комбинации: Цизап-
рид; Антихистаминни продукти и макролиди; Ерготамин/дихидроерго-
тамин. Лекарства, повлияващи фармакокинетиката на кларитроми-
цин: Ефавиренц, невипарин, рифампицин, рифабутин, рифапентин, Флу-
коназол, Ритонавир; Ефекти на кларитромицин върху други лекарства:
Прочетете пълната характеристика на продукта!

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на продукта по
отношение на фертилитета и бременността не е установена. Кла-
ритромицин се екскретира с майчиното мляко. Безопасността на про-
дукта при кърмачета, на чиито майки е прилаган кларитромицин, не е
потвърдена.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
данни за влиянието на кларитромицин върху способността за шофира-
не и работа с машини, но следва да се вземе пред вид възможността
за поява на замаяност като нежелана лекарствена реакция.

Специални условия на съхранение: Срок на годност след разтваряне
Разтворите за стабилни в продължение на: - 6 (шест) часа при тем-
пература под 25°С; 48 (четиридесет и осем) часа при температура
от 2°С до 8°С (в хладилник).

Опаковка: Лекарственият продукт е опакован в безцветни, стъклени
флакони от 20 ml c хидролитична устойчивост тип I, затворени с
хлорбутилкаучукови запушалки и обкатани с "flip оff"алуминиеви капач-
ки. Един флакон е поставен в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

G03XC02 CONBRIZA/КОНБРИЗА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа базедоксифен ацетат
(bazedoxifene acetate), еквивалентен на 20 mg базедоксифен (bazedo-
xifene). Помощни вещества: Ядро на таблетката: 142,8 mg лактоза
монохидрат; Микрокристална целулоза; Прежелатинизирано нишесте
(царевично); Натриев нишестен гликолат; Натриев лаурилсулфат; Ко-
лоиден безводен силициев диоксид; Магнезиев стеарат; Аскорбинова
киселина; Филмово покритие: Хипромелоза; Титанов диоксид (E171);
Макрогол 400.

Показания: CONBRIZA е показан за лечение на постменопаузална остео-
пороза при жени с повишен фрактурен риск. Доказано е значително по-
нижение на честотата на фрактури на прешлените. Не е установена
ефикасността при фрактури на бедрената шийка. При определяне из-
бора на CONBRIZA или други видове лечение, включително естрогени,
при конкретна постменопаузална жена трябва да се имат предвид ме-
нопаузалните симптоми, ефектите върху тъканите на матката и

 Нови препарати
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гърдите и сърдечно-съдовите рискове и ползи.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Препоръчи-
телната доза CONBRIZA е една таблетка веднъж дневно по всяко вре-
ме на деня, със или без храна. Дози по-високи от 20 mg не се препоръч-
ват, тъй като няма доказана по-висока ефикасност и по-високите до-
зи може да доведат до допълнителен риск. Трябва да се включи добав-
ка от калций и/или витамин D към диетата, ако дневният прием е не-
достатъчен.
Бъбречно увреждане: Базедоксифен не е оценяван достатъчно при паци-
енти с тежко бъбречно увреждане и затова трябва да се прилага с по-
вишено внимание при тази група. Не е необходима корекция на дозата
при пациенти с леко или умерено тежко бъбречно увреждане.
Чернодробно увреждане: Безопасността и ефикасността на базедокси-
фен не са оценявани при пациенти с чернодробно увреждане. Не се пре-
поръчва употреба при тази група.
Пациенти в старческа възраст: Не е необходима корекция на дозата
въз основа на възрастта.
Педиатрична популация: Базедоксифен не е показан за употреба при пе-
диатрични пациенти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Настояща или минала анам-
неза за случаи на венозна тромбоемболия, включително дълбока веноз-
на тромбоза, белодробен емболизъм и тромбоза на ретиналната вена;
CONBRIZA е предназначен за употреба само при жени след менопауза.
Базедоксифен не трябва да се приема от жени в детеродна възраст;
Необяснимо маточно кръвотечение; Пациенти с признаци или симпто-
ми на ендометриален рак; безопасността му при тази група не е проу-
чена достатъчно.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: CONBRIZA е предназначен за
употреба само при жени след менопауза. Той е противопоказан при же-
ни в детеродна възраст. Не е известно дали базедоксифен се екскре-
тира в човешката кърма. Базедоксифен не е предназначен за употреба
при кърмещи жени. Проучванията при плъхове показват нежелани ефек-
ти върху фертилитета. Потенциалният риск при хора е неизвестен.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
CONBRIZA повлиява в малка степен върху способността за шофиране и
работа с машини. При клиничните изпитвания се съобщава сънливост
като нежелана реакция и пациентите трябва да бъдат посъветвани за
потенциалния ефект върху способността за шофиране и работа с ма-
шини. Пациентите могат да имат зрителни симптоми като наруше-
на зрителна острота или замъглено зрение. Ако се появят такива
симптоми, пациентите трябва да избягват шофиране или работа с
машини, които изискват точно визуално възприятие, докато симпто-
мите не отшумят или не получат медицински съвет, че това е безо-
пасно.

Опаковка: PVC/Aclar блистери от 7, 28, 30, 84 и 90 филмирани таблет-
ки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Pfizer Limited, Великобри-
тания.

ДЕРМОТАН/DERMOTAN
Течен сапун за антисептично почистване и грижи за
ръцете и кожата

Приложение: За измиване на ръцете, тялото, за приложение във вана
(особено при деца и много възрастни хора), като допълнение към ме-
дицинска терапия (в случай на рани и при увредени кожни участъци).

Описание: Употребата на течен сапун за почистване на ръце и тяло

се налага все повече и повече.
Причините са микробиологична сигурност (поради невъзможност от
контаминация на сапуна) и предимства от дерматологична гледна
точка. При замърсяване течният сапун би трябвало да има измиващо
действие, благоприятно влияние върху кожата, както и антимикробно
(антисептично) действие. Той може да бъде една идеална добавка към
алкохолсъдържащ дезинфектант за ръце.
Продуктът Dermotan е антисептичен течен сапун на основата на спе-
циални подходящи за приложение върху кожата сърфактанти, с пре-
махващо неприятната миризма действие, несъдържащ алкалии, ква-
тернерни соли и феноли с козметично действие и благотворно влия-
ние върху кожата.

Опаковка: опаковки Бутилки от 250 ml , 500 ml , 1 lit . и 5 lit. Възможна
е доставката на бутилки от 1 lit . с дозаторна помпа.

Производител: ANTISEPTICA chem . pharm . Produkte GmbH

ДЕТОКС КОМПЛЕКС ФИТОЛЕК
Хранителна добавка

Състав: корени от репей – 125 мг.; листа от трицветна теменуга –
125 мг.

Действие: противовъзпалително, антиревматично, антиоксидантно,
леко слабително, жлъчегонно, пикочогонно, потогонно, детоксикиращо
и антисептично. Подобрява чернодробната дейност. Стимулира обмя-
ната на веществата.

Приложение: кръвоносна система – стимулира очистването на кръв-
та от токсини; храносмилателна система – запек, повишено образу-
ване на газове в червата; отделителна система – заболявания на бъб-
реците и пикочния мехур (възпаления, склонност към образуване на пе-
съчинки и камъни, намалено отделяне на урина и задръжка на течнос-
ти в организма, подагра); възпалителни процеси – артрит, остеоарт-
рит, ревматизъм; жлъчно – чернодробни състояния и заболявания –
дискинезия на жлъчните пътища с понижено отделяне на жлъчни соко-
ве, жлъчно – каменна болест (холелитиаза), възпаление на жлъчния ме-
хур (холецистит), хепатит; кожни проблеми – акне, циреи, контактен
дерматит, екзема, псориазис, рани, проблеми с кожата на главата.

Дозировка: По 2 – 4 капсули дневно, за предпочитане по време на хра-
нене и с чаша вода.

Производител: GPH Diffusion, Франция за МЦ Фитолек.

Вносител: Еколаборатории ЕООД

S03CA06 GENTAZON/ГЕНТАЗОН

Състав: Активни вещества в един ml разтвор: 3 mg гентамицин
(gentamicin) като сулфат и 1 mg бетаметазон (betamethasone) като
натриев фосфат. Помощни вещества: Бензалкониев хлорид; Динатри-
ев хидроген фосфат дихидрат; Натриев дихидроген фосфат дихидрат;
Натриев цитрат; Натриев борат; Натриев хлорид; Динатриев еде-
тат; Вода за инжекции.

Показания: Очно приложение. Лечение при възрастни и деца над 8 годи-
ни на подходящи за кортикостероидна терапия, повърхностни инфек-
ции на окото и придатъците му, причинени от чувствителни към ген-
тамицин бактериални щамове (Pseudomonas, стафилококи и др., резис-
тентни на по-често употребяваните антибиотици). Тези инфекции
включват: блефарити, блефароконюнктивити, конюнктивити, керати-
ти, кератоконюнктивити (невирусни и алергични, с вторична инфек-
ция, от чувствителни към гентамицин, патогени), хордеолуми, еписк-
лерити, дакриоцистити. Участва в схемата на лечение на травма
(проникваща или неперфоративна) на преден очен сегмент, в резултат
на химични, радиологични и следоперативни фактори.
Ушно приложение. Лечение при възрастни и деца над 8 години на подхо-
дящи за кортикостероидна терапия, външни отити, причинени от
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чувствителни към гентамицин, бактериални щамове, след пълен отоло-
гичен преглед на засегнатото ухо (за изкл. на перфорация на тъпанчева-
та мембрана, оценка на слуха) и антибиограма, показваща резистент-
ност на причинителя към по-често употребяваните антибиотици.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, юноши и деца над 8 го-
дини: Очно приложение: Дозировката се определя според индивидуални-
те нужди на пациента. Обичайната доза е 1-2 капки в конюнктивалния
сак на засегнатото око/очи 3-4 пъти дневно. В острата фаза на забо-
ляването дозата може да се увеличи на 2 капки през 1-2 часа; след
постигане на терапевтичен отговор, честотата на прилагане може
да се намали. Продължителността на локалната терапия зависи от
вида и тежестта на заболяването. При едновременно приложение с
друг офталмологичен продукт интервалът между двата трябва да е,
най-малко, 10 мин. Важно е да се спазва хигиена по време на поставяне
на капките и да се избягва допирът на върха на бутилката с окото
или с околните предмети.
Ушно приложение: Началната доза е 3-4 капки в ушния канал 2-4 пъти
дневно. При постигане на терапевтичен отговор дозата може да се
намали, а след излекуване - лечението се прекратява. Лекарствения
продукт може да се прилага и чрез поставяне във външния слухов про-
ход на ушен тампон, напоен с разтвора. Този тампон трябва да се на-
поява с разтвора на всеки 4 часа и да се сменя през 24 часа. В случай,
че се използва повече от един лекарствен продукт за ушно приложе-
ние, трябва да се спазва интервал от 10 - 15 минути между отделни-
те накапвания.
Гентазон капки за очи/уши може да се прилага както в очите, така и в
ушите, но с оглед избягване на микробното замърсяване, при едновре-
менно лечение на заболявания на ухото и окото е необходимо да се из-
ползват две отделни шишенца.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
(гентамицин и бетаметазон) или към някое от помощните вещества;
Гъбични и вирусни инфекции: Херпес симплекс; Кератитис дендритика;
Варицела и постваксинална реакция; Инфекциозни туберкулозни лезии
на окото; Острите ранни фази на повечето вирусни заболявания на ро-
говицата и конюнктивата; Заболявания с нарушение на целостта на
епитела на роговицата; Глаукома. Пациенти с липсваща или перфори-
рана тъпанчева мембрана.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Няма данни от специфични проучвания за взаимо-
действията на локалния продукт, съдържащ гентамицин и бетамета-
зон за очно и ушно приложение, с други лекарствени продукти.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността и ефектив-
ността на лекарствения продукт за очна и ушна употреба при бре-
менни жени не е доказана. Поради това приложението му се препоръч-
ва само ако потенциалната полза оправдава възможния риск за плода.
Няма данни от изследвания дали локално приложеният продукт минава
в майчиното мляко, което налага особено внимание при приложението
му на кърмещи майки.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Както
при всички капки за очи, временно замъгляване на зрението или други
смущения могат да повлияят способността за шофиране или работа
с машини. Ако при поставянето на продукта зрението се замъгли, па-
циентът трябва да изчака докато зрението се проясни преди да шо-
фира или да работи с машини. Няма известни ефекти върху способ-
ността за шофиране и работа с машини, свързани с приложението на
продукта при възпаление на ухото. Малко вероятно е да оказва влияние.

Опаковка: 1 mg/ml + 3 mg/ml капки за очи и уши, разтвор. Бяла пласт-
масова бутилка с апликатор-капкомер, затваряща се с капачка на
винт със защитен пръстен. 1 (една) бутилка, заедно с листовка за па-
циента в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

С03ВА11 INDAPAGAMMA/ИНДАПАГАММА

Състав: Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 1.5 mg
индапамид (indapamide). Помощни вещества: Ядро на таблетката: Лак-
тоза монохидрат - 144.22 mg; Царевично нишесте, прежелатинизира-
но; Хипромелоза (([K100MCR] (75000-140000 mPa.s)); Силициев диоксид,
колоиден безводен; Магнезиев стеарат (Ph.Eur.) (растителен); Покри-
тие: Хипромелоза (6 cps); Макрогол 6000; Титанов диоксид Е171.

Показания: Есенциална хипертония.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Таблетка-
та трябва да се приема с достатъчно количество течност (напр. 1
чаша вода). Таблетката не трябва да се дъвче. Приема се една таб-
летка на 24 часа, за предпочитане сутрин. При по-високи дози антихи-
пертензивното действие на индапамид не се засилва, но се повишава
салуретичния ефект.
Бъбречна недостатъчност: В случай на тежка бъбречна недостатъч-
ност (креатининов клирънс < 30 ml/min), лечението с индапамид е
противопоказано. Тиазид и Тиазидните диуретици са напълно ефектив-
ни само в случай на нормална или леко увредена бъбречна функция.
Пациенти в напреднала възраст: При пациенти в напреднала възраст,
плазменият креатинин трябва да бъде адаптиран във връзка с въз-
растта, теглото и пола на пациента. Пациенти в напреднала възраст
могат да бъдат лекувани с индапамид, когато бъбречната функция е
нормална или леко нарушена.
Пациенти с чернодробна недостатъчност: В случай на тежка чернод-
робна недостатъчност, лечението е противопоказано.
Деца: Индапагамма 1.5 mg таблетки с удължено освобождаване не се
препоръчват за употреба при деца и юноши поради липсата на данни
за неговата безопасност и ефикасност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към индапамид, към други
сулфонамиди или към някое от помощните
вещества; Тежка бъбречна недостатъчност; Чернодробна енцефалопа-
тия или тежки нарушения на чернодробната функция.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Въвеждането на диуретици
трябва да се избягва при бременни жени и никога не трябва да се из-
ползват при лечение на физиологични отоци по време на бременност-
та. Диуретиците могат да причинят фетоплацентарна исхемия с
риск от необратимо увреждане на растежа на плода. Кърменето не е
препоръчително -индапамид се екскретира в майчиното мляко.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Този
лекарствен продукт оказва слабо влияние върху способността за шо-
фиране и работа с машини. Различни реакции, свързани с понижаване
на кръвното налягане могат да се очакват в отделни случаи.

Опаковка: PVC/aluminium блистери по 10, 20, 30, 50, 60,90, 100 таб-
летки Индапагамма 1.5 mg с удължено освобождаване. Не всички видо-
ве опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Worwag Pharma GmbH.

ГОДЖИ A-Z / GOJI A-Z
Хранителна добавка

Състав: стандартизиран (мин. 50% полизахариди) екстракт от плодо-
ве Годжи (Lycium barbarum) - 300 mg, пълнител: малтодекстрин, про-
тивослепващ агент: магнезиев стеарат. Състав на капсулата: жела-
тин, вода, оцветители: E171, E172.

Предназначение: Подкрепя имунната система; Подпомага поддържане-
то на нормално тегло; Подпомага издръжливостта и виталността.
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Описание: Количеството на каротеноиди в Годжи надвишава това в
морковите, на желязото - в спанака, на витамин С - в портокалите.
Съдържащите се антиоксиданти свързват свободните радикали в ор-
ганизма, подпомагат имунната система и забавят процеса на старее-
не. Годжи подкрепя кръвообразуването и нормалните сексуалните фун-
кции, увеличава виталността, подпомага функциите на черния дроб,
бъбреците и белите дробове. Като отличен адаптоген, подпомага ор-
ганизма да се справи със стреса и нервното напрежение.

Начин на употреба: 1 капсула на ден преди хранене. Продуктът да не
се използва като заместител на разнообразното хранене. Да не се
превишава препоръчваната дневна доза.

Предупреждения: Не се препоръчва за бременни и кърмещи жени и деца
до 3 годишна възраст. Да се съхранява на сухо място, при стайна
температура. Да се се съхранява на място, недостъпно за деца.

Опаковка: 60 капсули

Производител: A-Z Medica Sp. Z o.o., Полша

Вносител: А-Зет Медика България ООД

ГРИПОСАН / GRIPOSAN
Хранителна добавка

Състав: сух екстракт от черен бъз (Sambucus nigra L) – 300 mg, сух
екстракт от шипка (Rosa canina) – 100 mg, пълнител: малтодекстрин.
Състав на капсулата: желатин, вода, оцветители: E171, E172

Предназначение: Подпомага имунната система

Описание: Черният бъз и плодовете от шипка от векове се прилагат
в народната медицина. Екстрактите от тези растения, благодарение
на антиоксидантите, подпомагат естествените защитни механизми
на организма и нормалните функции на дихателната система. Черни-
ят бъз съдържа значителни количества антиоксиданти, които спома-
гат за пречистване на организма от токсини чрез потоотделяне и
поддържане до доброто физическо здраве. Шипката е един от най-бо-
гатите плодове на естествени токофероли, флавоноиди, каротени
(предшественици на витамин А) и витамините Е, В1, В2, К, ниацин и
най-важно на естествен витамин С, допринасящ за нормалната функ-
ция на имунната система, кръвоносните съдове и за защита на клет-
ките от оксидативен стрес.

Начин на употреба: 3 пъти на ден по 1 капсула след хранене. Продук-
тът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Не
се препоръчва за бременни и кърмещи жени и деца до 3 годишна въз-
раст. Да се съхранява на сухо място, при стайна температура.
Да се се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Опаковка: 30 капсули

Производител: A-Z Medica Sp. Z o.o., Полша

Вносител: А-Зет Медика България ООД

ЛОВ МАКС / LOVE MAX
Хранителна добавка

Състав: L-аргинин - 200 mg, екстракт 4:1 от бабини зъби (Tribulus
terrestris) - 150 mg, екстракт 4:1 от мака (Lepidium meyenii) - 100 mg,
дамяна (Turnera diffusa) - 50 mg, пълнител: малтодекстрин. Състав на
капсулата: желатин, вода, противослепваща субстанция: U555, оцве-
тител: E131

Показания: Подкрепя нормалната дейност на половата система при
двата пола; Оказва благоприятен ефект за повишаване на сексуалното

влечение при жените; Подпомага функциите на половите органи, свър-
зани с продължителността на ерекцията при мъжете.

Действие: Лов Макс подкрепя сексуалното преживяване и удължава
еротичната активност, благодарение на концентрираното съдържа-
ние на естествени растителни стимулиращи субстанции. Капсулките
Лов Макс съдържат експлозивна смес за безкрайна страст в спалнята.

Начин на употреба: 2 пъти по 1 капсула по време на хранене. Продук-
тът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Не
се препоръчва за бременни и кърмещи жени и деца до 3 годишна въз-
раст. Да се съхранява на сухо и тъмно място, при стайна темпера-
тура. Да се се съхранява на място, недостъпно за малки деца.

Опаковка: 15 капсули

Производител: A-Z Medica Sp. Z o.o., Полша

Вносител: А-Зет Медика България ООД

МАРСИАНЦИ GUMMY С ЕХИНАЦЕЯ
Хранителна добавка

Състав: Стандартизиран екстракт от ехинацея (Echinacea purpurea
extr.) – 60 mg; Витамин C (L-аскорбинова к-на) – 80 mg; Цинк (цинк
цитрат) – 10 mg; Витамин B3 (никотинамид) – 16 mg; Витамин B5
(калциев D-пантотенат) – 6 mg; Витамин B12 (цианкобаламин) -2,5
mcg; Витамин D3 (холекалциферол) – 5 mcg; Витамин E (D-алфа-
токоферил ацетат) – 12 mg; Витамин K (фитоменадион) – 25 mcg;
Фолиева киселина – 200 mcg; Биотин (D-биотин) – 50 mcg.  

Показания: Мултивитамини за подсилване на имунната защита. Обо-
гатени с екстракт от ехинацея, витамин C и цинк. Подпомагат имун-
ната зашита на организма. Подпомагат физиологичния растеж и раз-
витие.

Описание: Марсианци Гъми с ехинацея са желирани марсианчета, съ-
държащи препоръчваната дневна доза от витамини, необходими за
нормалния физиологичен растеж и развитие на детето. Екстрактът
от ехинацея (Echinacea purpurea) е известен с благотворния си ефект
за нормалното функциониране на имунната система. Продуктът под-
помага имунната защита, жизнеността и доброто общо състояние
на детския организъм. Марсианци Гъми с ехинацея се предлагат в ком-
бинация от четири плодови вкуса – ягода, портокал, череша и лимон.
Съдържат само натурални оцветители.

Дозировка: 2 желирани марсианчета дневно. Продуктът не е подходящ
за деца под 3 г.

Опаковка: Четири плодови вкуса във всяка опаковка от 60 броя.

Производите: Walmark

ОСТЕОКАРДИКС® /OSTEOCARDIX
хранителна добавка

Състав: Всяка таблетка съдържа 45 микрограма Витамин К2 като
менахинон-7. Помощни вещества: лактоза, целулоза, магнезиев стеа-
рат, талк, силициев двуокис.

Предназначение: Витамин К2 подпомага поддържането на здрави кос-
ти и на костната плътност, намалява риска от фрактура при остео-
пороза, благоприятства възстановителните процеси след костни
фрактури, подобрява еластичността на кръвоносните съдове. Остео-
кардикс® е хранителна добавка и не може да бъде използван като за-
местител на разнообразното хранене.

Начин на употреба: По една таблетка дневно по време на хранене. За
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възрастни и деца над 14 години. Да не се превишава препоръчителна-
та дневна доза. По време на бременност може да се ползва само след
консултация с лекар.

Внимание: Пациенти, на които се прилага перорална антикоагулантна
терапия, не трябва да приемат добавки с Витамин К без консултация
с лекар.

Опаковка: 30 таблетки

Производител: ИТЕК Фарма продукти

RAINFOREST WAX / РЕЙНФОРЕСТ УОКС
Маска за изтощена коса

Състав по INCI: Съдържа масло от бразилски орех, мляко от киноа и
хидратиращ комплекс. Aqua demi., Caprylic/Capric Triglyceride, Cetrimo-
nium Chloride, Cetearyl Alcohol, Bertholletia Excelsa, Amodimethicone (and)
C11-15 Pareth-7 (and) Laureth-9 (and) Glycerin (and) Trideceth-12,
Chenopodium Quinoa Oil, Glyceryl Stearate; Hydrogenated Castor Oil, Glycerin-
Lacticol-Xylitol, Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth 20, Panthenol, DMDM
Hydantoin Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragrances (D-Limonene Dipentene).

Предназначение: Допринася за доброто състояние на косата; Регене-
рира косата и кожата на главата, доставяйки им хидратиращи субс-
танции и подхранващи съставки; Улеснява разресването и фризиране-
то на косата.

Условия за употреба: Маската може да се прилага само върху неразд-
разнена кожа. Не се прилага при деца под 3 годишна възраст. Да се
съхранява на сухо място при стайна температура, в добре затворен
флакон. Да се пази от достъп на деца. Продуктът не е тестван върху
животни. Дерматологично тестван.

Начин на приложение: маската се нанася равномерно върху измита и
подсушена коса – около 20 ml при средна дължина на косата. Да се
втрие в кожата и косата и да се остави да действа около 15-30 ми-
нути. Оптималният ефект се получава, ако се придружава с топъл
компрес. След това косата се изплаква обилно с топла вода. Процеду-
рата е добре да се прави поне веднъж седмично.

Опаковка: 150 ml

Производител: A-Z Medica Sp. z o.o., Полша

Вносител: А-Зет Медика България ООД

RAINFOREST WAX / РЕЙНФОРЕСТ УОКС
Маска за тъмна коса

Състав по INCI: Съдържа масло от бразилски орех, екстракт от санг-
ре де драго, къна и екстракт от мед. Agua demi., Caprylic/Capric
Triglyceride, Cetrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol, Bertholletia Excelsa,
Amodimethicone (and) C11-15 Pareth-7 (and) Laureth-9 (and) Glycerin (and)
Trideceth-12, Lawsonia Intermis Extract, Propylene Glycol;Mel Extract, Cetearyl
Alcohol (and) Ceteareth 20, Croton Lechleri Extract, Panthenol, DMDM
Hydantoin Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragrances (D-Limonene Dipentene,
Linalool).

Предназначение: Оцветява косата по естествен начин; Регенерира ко-
сата и кожата на главата, доставяйки им хидратиращи субстанции и
подхранващи съставки; Улеснява разресването и фризирането.

Описание: Подхранващата маска Рейнфорест Уокс - маска за тъмна
коса съдържа предимно естествени растителни съставки от амазон-
ската гора. Екстрактът от бразилски орех притежава хидратиращи и
регенериращи свойства, благодарение на съдържащите се естествени
витамини: А, Е и фитостероли. Екстрактът от дървото Сангре де
драго (Драконова кръв) съдържа регенериращи субстанции, подпомага-
щи добрия растеж на луковичките на косите и възстановяването на

колагена. Къната дълбоко прониква в структурата на косъма, в резул-
тат на което предизвиква естествена пигментация и поддържане на
естествения цвят. Екстрактът от мед успокоява, овлажнява и подх-
ранва скалпа на косата. Допълващите съставки осигуряват на косата
мекота, по-лесно разресване и по-добро фризиране.

Условия за употреба: Маската може да се прилага само върху неразд-
разнена кожа. Не се прилага при деца под 3 годишна възраст. Да се
съхранява на сухо място при стайна температура, в добре затворен
флакон. Да се пази от достъп на деца. Продуктът не е тестван върху
животни. Дерматологично тестван.

Начин на приложение: маската се нанася равномерно върху измита и
подсушена коса – около 20 ml при средна дължина на косата. Да се
втрие в кожата и косата и да се остави да действа около 15-30 ми-
нути. Оптималният ефект се получава, ако се придружава с топъл
компрес. След това косата се изплаква обилно с топла вода. Процеду-
рата е добре да се прави на всеки 3-5 дни, до постигане на желания ре-
зултат, а след това веднъж седмично.

Опаковка: 150 ml

Производител: A-Z Medica Sp. z o.o., Полша

Вносител: А-Зет Медика България ООД

A10BA02 SOPHAMET 1000 mg/СОФАМЕТ 1000 mg

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа активно вещество мет-
форминов хидрохлорид (metformin hydrochloride) 1000 mg, съответст-
ващи на 780 mg Метформин (metformin). Помощни вещества: Таблетно
ядро: Повидон (К-90); магнезиев стеарат. Филмово покритие: Опадрай
YS-1R-7006 (хипромелоза 5сР (E464); Макрогол 400; Макрогол.

Показания: Софамет е показан при възрастни, деца над 10-годишна
възраст и юноши. Лечение на диабет тип 2, особено при пациенти с
наднормено тегло, когато само диета и физически упражнения не во-
дят до адекватен гликемичен контрол. При възрастни, Софамет фил-
мирани таблетки могат да се прилагат като монотерапия, в комби-
нация с други перорални антидиабетични лекарствени продукти или с
инсулин; При деца над 10-годишна възраст и юноши, Софамет филми-
рани таблетки могат да се прилагат като монотерапия или в комби-
нация с инсулин. Установено е, че при възрастни пациенти с диабет
тип 2 и наднормено тегло, които са лекувани с Метформин след неус-
пех на диетата, продуктът води до намаляване усложненията на диа-
бета.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките се приемат перорално
по време на или след прием на храна. Възрастни: Монотерапия и в ком-
бинация с други перорални антидиабетични лекарствени продукти:
Обичайната начална доза на Софамет е 500 mg или 850 mg метформи-
нов хидрохлорид 2 или 3 пъти дневно. След 10-15 дни дозата трябва да
бъде титрирана на базата на измерените стойности на кръвната за-
хар. Слабо повишаване на дозата може да подобри гастроинтестинал-
ната поносимост. Максималната препоръчителна доза на метформи-
нов хидрохлорид е 3 g дневно, разделена на три приема. Софамет 1000
mg е подходящ при необходимост от прилагане на по-високи дози, т.е
когато се налага схема на максимално дозиране. Aко се предвижда пре-
минаване към друг перорален антидиабетичен лекарствен продукт, пре-
установява се приема на другия лекарствен продукт и се започва прием
на метформинов хидрохлорид съгласно дозата, препоръчана по-горе.
Комбинация с инсулин: Метформинов хидрохлорид и инсулин могат до
се прилагат в комбинация за постигане на по-добър контрол на кръв-
ната захар. Софамет се прилага в обичайната начална доза от 500 mg
или 850 mg метформинов хидрохлорид 2 или 3 пъти дневно, докато до-
зата на инсулина се титрира в зависимост от измерените стойнос-
ти на кръвната захар.
Софамет 1000 mg е подходящ при необходимост от прилагане на по-
високи дози, т.е когато се налага схема на максимално дозиране.
Пациенти в старческа възраст: Поради възможността бъбречната
функция при пациенти в старческа възраст да е намалена, дозата на
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метформинов хидрохлорид трябва да се титрира в зависимост от
бъбречната функция. Необходимо е редовно проследяване на бъбречна-
та функция. Софамет 1000 mg не винаги е подходящ при тази катего-
рия пациенти.
Деца и юноши: Монотерапия и в комбинация с инсулин: Софамет фил-
мирани таблетки могат да бъдат приемани от деца над 10-годишна
възраст и юноши. Обичайната начална доза е 500 mg или 850 mg мет-
форминов хидрохлорид веднъж дневно, След 10-15 дни дозата трябва
да бъде титрирана на базата на измерените стойности на кръвната
захар. Слабо повишаване на дозата може да подобри гастроинтести-
налната поносимост. Максималната препоръчителна доза на метфор-
минов хидрохлорид е 2 g дневно, разделена на два или три приема. Со-
фамет 1000 mg е подходящ при необходимост от прилагане на по-ви-
соки дози, т.е когато се налага схема на максимално дозиране.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Диабетна кетоацидоза, диа-
бетна прекома; Бъбречна недостатъчност или бъбречна дисфункция
(креатининов клирънс< 60 ml/min); Остри състояния, които могат да
променят бъбречната функция като: дехидратация, тежка инфекция,
интравенозно приложение йод-съдържащи контрастни средства; Ост-
ро или хронично заболяване, което може да доведе до тъканна хипок-
сия като: сърдечна или дихателна недостатъчност, остър инфаркт на
миокарда, шок; Чернодробна недостатъчност, остра алкохолна инток-
сикация, алкохолизъм; Кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете пълната листовка!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Към момента не са налични
релевантни епидемиологични данни. В случай, че жената планира да
забременее както и по време на бременността, диабета не трябва да
бъде лекуван с метформинов хидрохлорид. Вместо това трябва да бъ-
де назначен инсулин за поддържане на нивото на кръвната захар въз-
можно най-близко до нормални граници, за да се намали риска от мал-
формации на плода, свързани с патологични нива на кръвната захар.
Метформинов хидрохлорид е противопоказан по време на кърмене.
Фертилитет: Оплодителната способност на мъжки и женски плъхове
не се променя от приложението на 600 mg/Kg дневно Метформин.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Моно-
терапия с метформинов хидрохлорид не причинява хипогликемия и по-
ради тази причина не оказва влияние върху способността за шофиране
и работа с машини. Въпреки това, пациентите трябва да са предупре-
дени за риска от появата на хипогликемия при комбиниран прием с
други антидиабетни лекарствени продукти (сулфанилурейни, инсулин,
репаглинид).

Опаковка: Софамет 1000 mg филмирани таблетки: 10 филмирани таб-
летки в блистер от PVC/PVdC/алуминиево фолио; по 3 или 6 блистера
в картонена кутия, заедно с листовка. Не всички видове опаковки мо-
гат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: УНИФАРМ АД

S01ED01 TIMOLOL VISTON/ТИМОЛОЛ ВИЖЪН

Състав: В 1 ml Тимолол Вижън 5 mg/ml капки за очи, разтвор, се съ-
държат 5,0 mg тимолол (timolol) (6,8 mg timolol maleat); Помощни ве-
щества: Бензалкониев хлорид; Натриев дихидроген фосфат дихидрат;
Динатриев фосфат дихидрат; Натриев хидроксид; Хипромелоза; Вода
за инжекции.

Показания: Тимолол е бета-адренергичен блокер за локална употреба,
който се прилага за намаляване на повишени стойност на вътреочно-
то наляга не (ВОН) при различни състояния, вкл.: Очна хипертензия;
Хронична откритоъгълна глаукома, вкл. афакия; Някои случаи на вто-

рична глаукома.

Дозировка и начин на приложение: Обичайната начална доза е една
капка 0,25% разтвор в конюнктивалния сак на засегнатото око/очи
два пъти дневно. Ако клиничния отговор е незадоволителен, дозата
може да се повиши на една капка 0,5% разтвор, два пъти дневно. Ако е
необходимо, тимолол може да се комбинира с други продукти за пони-
жаване на ВОН (миотици, инхибитори на карбоанхидразата и др.)
Едновременната употреба на два топикални бета-адренергични: BOH
трябва да се измери, приблизително, 4 седмици след началото на те-
рапията с тимолол, тъй като може да е необходимо време за пости-
гане на желания терапевтичен ефект от прилагането на продукта.
Ако ВОН се поддържа на желаното ниво, повечето от пациентите мо-
гат да преминат на дозов режим от една капка дневно. Преминаване
на лечение с тимолол от друг бета-блокер: Когато трябва да се пре-
мине на лечение с тимолол, прилаганият до момента, локален бета-
адренергичен блокер трябва да се спре в избран ден и на следващият
се започва лечение с една капка 0,25% тимолол, два пъти дневно. Ако
резултатът е незадоволителен, дозата може да се увеличи на една
капка 0,5%тимолол два пъти дневно.
Преминаване на лечение с тимолол от друг вид антиглаукомен про-
дукт: Когато трябва да се замени определен вид антиглаукомен про-
дукт с тимолол, е необходимо прилагането на съответния продукт да
продължи като се добавя и една капка 0,25% тимолол два пъти дневно.
На следващият ден се прилага само една капка 0,25% тимолол два пъ-
ти дневно. При незадоволителен резултат, дозата се покачва на 0,5%
тимолол два пъти дневно.
При едновременно приложение с друг офталмологичен продукт интер-
валът между двата трябва да е, най-малко, 10 мин. Важно е да се
спазва хигиена по време на поставяне на капките и да се избягва допи-
рът на върха на флакона с окото или с околните предмети.

Противопоказания: Лекарственият продукт е противопоказан при па-
циенти с: Свръхчувствителност към някое от активните или помощ-
ни вещества в състава на продукта; Реактивно заболяване на диха-
телните пътища, включително бронхиална астма или анамнеза за
бронхиална астма, или тежка хронична обструктивна белодробна бо-
лест; Синусова брадикардия, AV блок II-III степен, изявена сърдечна не-
достатъчност, кардиогенен шок.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

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

Бременност и кърмене: Няма данни за въздействието на тимолол
малеат по време на бременност при човека. При необходимост от
употреба през този период, трябва внимателно да се отчетат ползи-
те спрямо съществуващите рискове. Тимолол се открива в майчина-
та кърма. Предвид неблагоприятните последици за кърмачето, тимо-
лол не трябва да се прилага в този период или кърменето трябва да
прекрати.

Ефекти върху способността за шофиране или работа с машини: Как-
то при употребата на всички капки за очи, възможно е да се появи
краткотрайно замъгляване или нарушение в зрението, които да повли-
яят на способността за шофиране или работа с машини. Ако при пос-
тавянето на капките се появи краткотрайно замъгляване на зрение-
то или замайване, пациентът трябва да изчака ефектите да преми-
нат преди да шофира или да работи с машини.

Срок на годност: 2 (две) години при температура под 25°С. 28 (дваде-
сет и осем) дни след първоначалното отваряне на флакона.

Опаковка: ТИМОЛОЛ ВИЖЪН, 5 mg/ml, капки за очи, разтвор в бяла
пластмасова бутилка с апликатор-капкомер, затваряща се с капачка
на винт със защитен пръстен. 1 (една) бутилка, заедно с листовка за
пациента в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД
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A10BH05 TRAJENTA/ТРАЖЕНТА

Състав: Всяка таблетка съдържа 5 mg линаглиптин (linagliptin).
Помощни вещества: Ядро на таблетката: Манитол, Прежелатинизи-
рано нишесте (царевично), Царевично нишесте, Коповидон, Магнезиев
стеарат; Филмово покритие: Хипромелоза, Титанов диоксид (E171),
Талк ,Макрогол (6000), Железен оксид, червен (E172).

Показания: Trajenta е показан при лечението на захарен диабет тип 2
за подобряване на гликемичния контрол при възрастни: като моноте-
рапия: при пациенти с незадоволителен контрол само чрез диета и уп-
ражнения и при които метформин е неподходящ поради непоносимост
или противопоказан, поради бъбречно увреждане.
като комбинирано лечение: в комбинация с метформин, когато с дие-
та и упражнения, плюс прилаган самостоятелно метформин не се пос-
тига адекватен гликемичен контрол; в комбинация със сулфанилурейно
производно и метформин, когато с диета и упражнения плюс двойно
лечение с тези два лекарствени продукта не се постига адекватен
гликемичен контрол; в комбинация с инсулин, със или без метформин,
когато само с това лечение, с диета и упражнения не се постига адек-
ватен гликемичен контрол.

Дозировка и начин на приложение: Trajenta може да се приема със или
без храна, по всяко време на деня. Дозата на линаглиптин е 5 mg вед-
нъж дневно. Когато линаглиптин се добавя към метформин, дозиров-
ката на метформин не трябва да се променя, като линаглиптин се
прилага едновременно. Когато линаглиптин се използва в комбинация
със сулфанилурейно производно или с инсулин, може да се обмисли по-
ниска доза сулфанилурейно производно или инсулин, за да се намали
рискът от хипогликемия.
Пациенти с бъбречно увреждане: При пациенти с бъбречно увреждане
не се налага адаптиране на дозата на Trajenta.
Пациенти с чернодробно увреждане: Данните от фармакокинетични
проучвания предполагат, че не се налага адаптиране на дозата при па-
циенти с чернодробно увреждане, въпреки че липсва клиничен опит по
отношение на такива пациенти.
Пациенти в старческа възраст: Не се налага адаптиране на дозата
въз основа с възрастта. Клиничният опит обаче е ограничен при паци-
енти на възраст > 80 години и приложението на лекарствения про-
дукт при тази група пациенти трябва да става с повишено внимание.
Педиатрична популация: Все още не са установени безопасността и
ефикасността на линаглиптин при деца и юноши.
Липсват данни.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Trajenta
не трябва да се използва при пациенти със захарен диабет тип 1 или
за лечение на диабетна кетоацидоза. При линаглиптин като монотера-
пия е наблюдавана честота на хипогликемия, сравнима с тази при пла-
цебо. При клинични изпитвания на линаглиптин като част от комбини-
рана терапия с лекарствени продукти, за които е известно, че не при-
чиняват хипогликемия (метформин), съобщените нива на хипоглике-
мия при линаглиптин са били сходни с тези при пациенти, приемали
плацебо. Когато линаглиптин се прибави към сулфанилурейно производ-
но (на фона на прием на метформин), честотата на хипогликемия се
повишава над тази при плацебо. Препоръчва повишено внимание при
употреба на линаглиптин в комбинация със сулфанилурейно производно
и/или инсулин. Може да се обмисли намаляване на дозата на сулфанилу-
рейното производно или инсулина. По време на постмаркетинговия
опит с линаглиптин има спонтанни съобщения за случаи на остър пан-
креатит като нежелани лекарствени реакции.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на линаглиптин
при бременни жени не е изследвана. Като предпазна мярка се препоръч-
ва Trajenta да не се използва по време на бременност. Линаглиптин или
метаболитите му се отделят в млякото. Не може да се изключи риск
за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърме-

нето или да се прекрати, или да не се започва лечение с Trajenta, като
се вземе предвид ползата от кърменето за детето и ползата от ле-
чението за жената.Не са провеждани изпитвания с Trajenta за ефекта
върху фертилитета при хора. Проучванията с животни не са показали
преки или косвени вредни ефекти по отношение на фертилитета

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Trajenta не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шо-
фиране и работа с машини. Въпреки това, пациентите трябва да бъ-
дат предупреждавани за риска от хипогликемия, особено при едновре-
менно приложение със сулфанилурейно производно и/или инсулин.

Опаковка: Перфорирани алуминий /PVC/поливинилацетат съполимер-ак-
рилатни еднодозови блистери в картонени кутии, съдъжащи 10 x 1, 14
x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 и 120 x 1
филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Boehringer Ingelheim
International GmbH

G04BX URONT/УРОНТ

Състав: 1 g уретрална емулсия съдържа 0.4 mg дексаметазон и 20 mg
лидокаинов хидрохлорид. Помощни вещества: 0.5 mg хлорхексидинов
дихидрохлорид и 0.5 mg метил парахидроксибензоат, ксалифин, пречис-
тена вода.

Показания: Профилактика на стриктури на уретата, образувани след
инструментални трансуретрални интервенции.

Дозировка и начин на приложение: Уронт уретрална емулсия трябва
да се прилага от лекар. Индивидуалната доза се определя от лекар с
опит. Възрастни мъже: Тубата съдържа 12.5 g емулсия, от която в
уретрата се инсталират 10 g. Използваното количество зависи от
анатомичните особености на уретрата. Съдържанието на една туба
е достатъчно да напълни уретрата. Не трябва да се инсталират по-
вече от една туба. Жени: Нуждата от употреба на Уронт уретрална
емулсия се определя от лекаря. Жените имат по-къса уретра. Препо-
ръка за точната доза не може да бъде дадена при тази група пациен-
ти. Най-общо, количеството за инсталация трябва да се адаптира
към анатомичните особености на уретрата. 2-3 туби Уронт дневно е
допустима доза. Глюкокортикоидите трябва да се прилагат само за
такава продължителност от време и само в такива ниски дози, как-
вито са необходими за постигане и поддържане на желания терапев-
тичен ефект. Деца и юноши до 18 години: Уронт уретрална емулсия не
трябва да се прилага при деца и юноши до 18 години. При възрастни
или отслабнали пациенти, както и при пациенти с тежки чернодробни
или бъбречни нарушения дозата трябва внимателно да се адаптира
към клиничната картина на пациента.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или към някое от помощните вещества; Деца и юноши до 18 години;
Първия триместър на бременността; Церебрална малария; Свръхчувс-
твителност към други локални анестетици от амиден тип; Тежка
сърдечна недостатъчност, изразена брадикардия, AV-блок, кардиогенен
или хиповолемичен шок. Специфични процеси в областта на приложение
(сифилис, туберкулоза); в случай на първична бактериална или мико-
тична инфекция Уронт уретрална емулсия се прилага само след като
инфекцията се овладее.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията.
Не са известни специални взаимодействия на Уронт уретрална емул-
сия с други лекарствени продукти. Въпреки това Уронт уретрална
емулсия не трябва да се прилага едновременно с други продукти, съ-
държащи лидокаин хидрохлорид или други локални анестетици от ами-
ден тип, защото ефектът може да се потенцира по непредвидим на-
чин. Освен това поради адитивния ефект върху сърцето, лидокаин
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трябва да се използва внимателно при пациенти, паралелно приемащи
антиаритмични лекарства, бета-блокери или антагонисти на калцие-
вия канал. Имайки предвид ниското системно излагане и краткотрай-
ното време на приложение на Уронт уретрална емулсия други взаимо-
действия на лидокаин с клинично значение са малко вероятни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Прилагането на Уронт урет-
рална емулсия е противопоказано през първия триместър на бремен-
ността. През втория и третия триместър от бременността тряб-
ва да се прилага след внимателна преценка на съотношението пол-
за/риск от лекаря и след внимателно определяне на индивидуалната
доза. Повторно прилагане по време на бременност не се препоръчва.
Поради недостатъчно данни, по време на кърмене трябва да се преце-
ни съотношението полза/риск за майката и кърмачето. При нужда от
по-високи дози кърменето трябва да се преустанови. Необходим е ин-
тервал от поне 12 часа между прилагането на Уронт уретрална емул-
сия и кърменето. Повторната употреба на Уронт уретрална емулсия
по време на кърмене не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Уронт
уретрална емулсия не повлиява или повлиява пренебрежимо способ-
ността за шофиране и работа с машини. Все пак влиянието не може
да се изключи напълно, поради възможността от увеличена индивиду-
ална чувствителност.

Опаковка: Уронт уретрална емулсия е поставен в полипропиленови ту-
би тип �хармоника" с апликаторен накрайник и отчупващ се връх. От-
делните туби са пакетирани във вложки. Материалът на вложката е
полипропиленово термофолио със слой медицинска хартия. Вложките
са пакетирани в картонени кутии от по 1, 5 или 10 туби. Всяка туба
съдържа 12,5 g емулсия

Притежател на разрешението за употреба: ВИТОНИ - КО 2008 ЕООД

Производител: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Дистрибутори: Либра, Стинг, Софарма Трейдинг

ЧАЕНО ДЪРВО +
Хранителна добавка

Състав: Препоръчваната дневна доза от една капсула съдържа масло
от Чаено дърво (Melaleuca alternifolia Hydrosol) – 100 mg, екстракт от
плод Черен бъз (Sambucus nigra) – 50 mg, стандартизиран екстракт
от стрък Ехинацея (Extr.Echinacea purpurea) - 50 mg и лактоза. Състав
на капсулата: желиращ агент – желатин.

Приложение: Действа благоприятно върху функциите на кожата; Под-
помага нормалната функция на женската полова система; Повлиява
благоприятно функциите на имунната и дихателната система.

Начин на употреба: по 1 капсула дневно, след хранене. Да не се преви-
шава препоръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене.

Противопоказания: Хранителната добавка не е подходяща за бремен-
ни, кърмачки и при индивидуална непоносимост към съставните ве-
щества.

Опаковка: 30 твърди желатинови капсули

Производител: Ренифарма оперейшън ООД, за Буров ЕООД

  /       , , 
.   , . , . .

  - GSM: +359 889 715528.

   .    - GSM: +359 889 715528.
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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

M04AA03 ADENURIC /АДЕНУРИК

Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg фебуксостат (febuxostat). По-
мощни вещества: Всяка таблетка съдържа 76,50 mg лактоза (като
монохидрат). Ядро на таблетката: Микрокристална целулоза 14,
Maгнезиев стеарат, Хидроксипропилцелулоза, Кроскармелоза натрий,
Силициев диоксид, колоиден хидратиран; Таблетна обвивка: Opadry II,
жълт, 85F42129 съдържащ: Поливинилов алкохол, Tитанов диоксид
E171, Maкрoгoл 3350, Taлк, Железен оксид, жълт E172.

Показания: Лечение на хронична хиперурикемия при състояния, при кои-
то вече е настъпило отлагане на урати (вкл. анамнеза или наличие на
тофи и/или подагрозен артрит). ADENURIC е показан при възрастни.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. ADENURIC
трябва да се приема през устата и може да се приема със или без хра-
на. Препоръчваната доза ADENURIC е 80 mg един път дневно, независи-
мо от храната. Ако пикочната киселина в серума е > 6 mg/dl (357
mcmol/l) след 2-4 седмици, може да се обмисли прилагането на
ADENURIC 120 mg един път дневно. ADENURIC действа достатъчно
бързо, което позволява повторно изследване на пикочната киселина в
серума след 2 седмици. Teрапевтичната цел е да се понижи и поддържа
пикочната киселина в серума под 6 mg/dl (357 mcmol/l). Препоръчва се
най-малко 6 месеца профилактика на подагрозeн пристъп.
Ефикасността и безопасността при пациенти с тежко бъбречно ув-
реждане (креатининов клирънс <30 ml/min) не са напълно оценени. Не е
необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено
бъбречно увреждане.  Ефикасността и безопасността на фебуксостат
при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Child Pugh Class C) не са
проучвани. Препоръчителната доза при пациенти с леко чернодробно
увреждане е 80 mg. Безопасността и ефикасността на ADENURIC при
деца под 18-годишна възраст не е доказана. Няма налични данни.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Фебуксостат не трябва да се
използва по време на бременност. Не е известно дали фебуксостат се
екскретира в кърмата. Фебуксостат не трябва да се употребява по
време на кърмене. Ефектът върху фертилитета при хора не е известен.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: При
употребата на фебуксостат са докладвани сомнолентност, замая-
ност, парестезия, и замъглено зрение. Пациентите трябва да проявя-
ват повишено внимание преди да шофират, работят с машини или
участват в опасни дейности, докато се убедят, че ADENURIC няма да
повлияе неблагоприятно изпълнението.

Опаковка: ADENURIC 80 mg се предлага в опаковки oт 14, 28, 42, 56, 84
и 98 филмирани таблетки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Menarini International
Operations Luxembourg S.A., Люксембург

C09AA05 AMPRIL/АМПРИЛ

Състав: Всяка таблетка съдържа 5 mg ramipril или 10 mg ramipril.

Показания: Лечение на хипертония; Сърдечно-съдова профилактика: на-
маляване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност при па-
циенти с: проявено атеротромботично сърдечно-съдово заболяване
(анамнеза за коронарно заболяване или инсулт или периферна артери-
ална болест) или диабет с поне един сърдечно-съдов рисков фактор;
Лечение на диабетна и недиабетна нефропатия;Лечение на симптома-
тична сърдечна недостатъчност; Вторична профилактика след остър
миокарден инфаркт: намаляване на острата фаза на миокарден ин-
фаркт при пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъч-
ност, с начало повече от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

Дозировка и начин на приложение: Виж таблицата. Препоръчително е
Амприл да бъде приеман всеки ден, по едно и също време. Амприл може
да бъде приеман преди, по време или след хранене, тъй като приемът
на храна не повлиява бионаличността му.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества или друг АСЕ инхибитор.Анам-
неза за ангиоедем (наследствен, идиопатичен или вследствие лечение
с АСЕ-инхибитори или ангиотензин II рецепторни антагонисти. Екст-
ракорпорално лечение, водещо до контакт на кръвта с отрицателно
заредени повърхности. Значима двустранна стеноза на бъбречните
артерии или стеноза на бъбречна артерия на единствен функциониращ
бъбрек. Рамиприл не трябва да бъде прилаган при пациенти с хипото-
ния или нестабилна хемодинамика.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: ramipril
не трябва да се използва от пациенти с хемодинамично влошен ляво
камерен изходящ или входящ кръвоток (напр. стеноза на аортата или
митралната клапа). Рядко се наблюдават хиперкалиемия и ангиоедем.

Лекарствени взаимодействия: Калиеви соли, хепарин, калий-съхраня-
ващи диуретици, други антихипертензивни медикаменти, алкохол, ли-
тиеви соли, инсулин, сулфанилурейни деривати, НСПВС.

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ инхибитори не се препо-
ръчва по време на първия триместър на бременност и е противопока-
зан по време на втория и третия триместър на бременността. Не се
препоръчва приложение на Амприл по време на кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: хипотония, главоболие, суха кашлица,
главоболие, замайване, умора, астения.

Предозиране: Симптомите, свързани с предозиране на АСЕ инхибито-
ри включват прекомерна периферна вазодилатация (с подчертана хипо-
тония, шок).

Режим на отпускане: По лекарско предписание.

Опаковка: Ampril 5 mg и Ampril 10 mg в Al/Al блистери в кутия по 30.

Дата на актуализиране на текста: Октомври 2010 год.

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

За повече информация посетете сайта www.bda.bg
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C09BA05 AMPRIL HD/АМПРИЛ HD

Състав: Всяка табл. съдържа 5mg ramipril и 25 mg hydrochlorothiazide.

Показания: Лечение на хипертония при пациенти, чието кръвно наляга-
не не е достатъчно добре контролирано при самостоятелното прила-
гане на рамиприл или хидрохлоротиазид.

Дозировка и начин на приложение: Виж таблицата. Препоръчително е
Амприл да бъде приеман всеки ден, по едно и също време. Амприл HD
може да бъде приеман преди, по време или след хранене, тъй като при-
емът на храна не повлиява бионаличността му.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към друг АСЕ инхибитор (инхибитор на ангиотензин конвертира-
щия ензим), хидрохлоротиазид, друг тиазиден диуретик, сулфонамиди
или някое от помощните вещества на Амприл HD. Анамнеза за ангио-
едем (наследствен, идиопатичен или вследствие лечение с АСЕ инхиби-
тори или ангиотензин II рецепторни антагонисти .Екстракорпорално
лечение, водещо до контакт на кръвта с отрицателно заредени по-
върхности. Значима двустранна стеноза на бъбречната артерия или
стеноза на бъбречна артерия на единствен функциониращ бъбрек. Теж-
ко увреждане на бъбречната функция с креатининов клирънс под 30
ml/min при недиализирани пациенти. Клинично значими електролитни
нарушения, които могат да се влошат след лечение с Амприл HD. Теж-
ко увреждане на чернодробната функция, чернодробна енцефалопатия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: ramipril
не трябва да се използва от пациенти с хемодинамично влошен ляво
камерен изходящ или входящ кръвоток (напр. стеноза на аортата или
митралната клапа). Рядко се наблюдават хиперкалиемия и ангиоедем.

Лекарствени взаимодействия: Калиеви соли, хепарин, калий-съхраня-
ващи диуретици, други антихипертензивни медикаменти, алкохол, ли-
тиеви соли, инсулин, сулфанилурейни деривати, НСПВС, триметоприм.

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ инхибитори не се препо-
ръчва по време на първия триместър на бременност и е противопока-
зан по време на втория и третия триместър на бременността. Не се
препоръчва приложение на Амприл по време на кърмене.

Нежелани лекарствени реакции: хипотония, главоболие, суха кашлица,
главоболие, замайване, умора, астения.

Предозиране: Симптомите, свързани с предозиране на АСЕ инхибито-
ри включват прекомерна периферна вазодилатация (с подчертана хипо-
тония, шок).

Режим на отпускане: По лекарско предписание.

Данни за опаковката: Ampril HD се отпуска в Al/Al блистери в кутия
по 28 таблетки.

Дата на актуализиране на текста: Октомври 2010 год.

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

За повече информация посетете сайта www.bda.bg

L02BG03 ANASTROZEX/АНАСТРОЗЕКС

Състав: Всяка филмирана таблетка Анастрозекс съдържа 1 mg анаст-
разол (anastrazole) като активна съставка. Помощни вещества: Лак-
тоза монохидрат, Повидон K30, Пречистена вода, Натриев нишестен
гликолат, Магнезиев стеарат; Филмирано покритие: Хипромелоза E-5,
Макрогол 300, Титаниев диоксид; Пречистена вода.

Показания: Лечение на напреднал карцином на рак на гърдата при жени
в постменопауза. Не е доказана ефективност при пациентки, отрица-
телни за естрогенови рецептори, освен ако преди това не са имали
положителен клиничен отговор към тамоксифен. Адювантно лечение

на жени в постменопауза, които са с инвазивен ранен рак на гърдата
и позитивни хормонални рецептори. Адювантно лечение на ранен рак
на гърдата при постменопауза с позитивни хормонни рецептори, кои-
то са получавали от 2 до 3 години адювантна терапия с тамоксифен.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, влючително пациентки
в напреднала възраст: Една таблетка от 1 mg се приема перорално
веднъж дневно. Деца: Приложението на Анастрозекс при деца не се
препоръчва поради липсата на достатъчно данни за безопасността и
ефикасността му; Бъбречнo увреждане: Не се препоръчва промяна на
дозата при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане. Чернод-
робно увреждане: Не се препоръчва промяна на дозата при пациенти с
леко чернодробно увреждане. При ранен рак на гърдата, препоръчител-
но продължение на лечението трябва да бъде 5 години.

Противопоказания: Анастрозекс е противопоказен при: Пременопау-
зални жени; Бременни и кърмачки; Пациентки с тежко бъбречно увреж-
дане (креатининов клирънс по-малък от 20 ml/ min); Пациентки с уме-
рено до тежко чернодробно увреждане; Пациентки с анамнеза за свръх-
чувствителност към активното вещество или към някой от другите
помощни вещества; Естроген-съдържащи препарати не трябва да се
прилагат едновременно с Анастрозекс, защото ще анулират фармако-
логичното му действие; Едновременно лечение с тамоксифен.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Проучванията на клиничните взаимодействия с ан-
типирин и циметидин показват, че е малко вероятно едновременното
прилагане на Анастрозекс с други лекарствени продукти да доведе до
клинично значими лекарствени взаимодействия, медиирани от цитох-
ром Р 450. При прегледа на базата данни от клиничните изпитвания,
касаеща безопасността, не са намерени клинично значими взаимодейс-
твия при пациентки, лекувани с Анастрозекс, които са получавали дру-
ги често предписвани лекарства. Естроген-съдържащи препарати не
трябва да се прилагат едновременно с Анастрозекс, защото те ще
анулират фармакологичното му действие. Тамоксифен не трябва да се
прилага едновременно с Анастрозекс, тъй като това може да намали
фармакологичното му действие.

Бременност и кърмене: Анастрозекс е противопоказан при бременни
и кърмещи жени.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Малко
е вероятно Анастрозекс да увреди способността за шофиране и рабо-
та с машини. При употреба на Анастрозекс се съобщава за астения и
сомнолентност и, докато тези симптоми продължават трябва да се
внимава при шофиране и работа с машини.

Опаковка: Всеки блистер съдържа 14 таблетки. Два блистера са пос-
тавени в картонена кутия с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД

N07BC01 BUPRENORPHIN ACTAVIS
  БУПРЕНОРФИН АКТАВИС

Състав: Всяка Бупренорфин Актавис сублингвална таблетка съдържа
2 mg или 8 mg Бупренорфин (под формата на бупренорфинов хидрохло-
рид). Помощни вещества: Магнезиев стеарат, Натриев цитрат, По-
видон; Лимонена киселина, безводна; Прежелатинирано царевично ни-
шесте; Лактоза монохидрат; [само за Бупренорфин Актавис 2 mg и
Бупренорфин Актавис 8 mg сублингвални таблетки: Сънсет жълто
Е110, Кросповидон, Манитол].

Показания: Субституирани лечение при опиоидна наркотична зависи-
мост в рамките на медицинско социално и психологично лечение.

Дозировка и начин на приложение: Лечението трябва да се провежда
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под контрола на лекар с опит в лечението на опоидна зависимост
/пристрастяване. Прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към бупренорфин или някое
от помощните вещества; тежка дихателна недостатъчност; тежка
чернодробна недостатъчност; остър алкохолизъм или делириум тре-
менс.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Бупре-
норфин сублингвални таблетки се препоръчва само за лечение на опио-
идна наркотична зависимост. Поради липсата на данни при юноши (на
възраст 15 <18 години), в тази възрастова група бупренорфин тряб-
ва да се прилага с повишено внимание. Този продукт трябва да се из-
ползва с повишено внимание при пациенти с: Астма или дихателна не-
достатъчност (докладвани са случаи на респираторна депресия с буп-
ренорфин; Бъбречна недостатъчност (30% от приложената доза се
елиминира чрез бъбреците, като по този начин, бъбречното елимини-
ране може да бъде удължено); Чернодробна недостатъчност (чернод-
робният метаболизъм на бупренорфин може да бъде променен); Нара-
нявания на главата; Повишено вътречерепно налягане; Хипотония; Хи-
пертрофия на простатата; Стеноза на уретрата. Прочетете КХП!

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

Бременност и кърмене: Бупренорфин трябва да се прилага по време
на бременност, само ако ползите превишават възможния риск. В края
на бременността, в случай че трябва да се дават високи дози или е
необходимо непрекъснато приложение, следва да се обмисли неоната-
лен мониторинг. При хора бупренорфин и метаболитите му се екскре-
тират в млякото. По време на лечението с бупренорфин кърменето
трябва да се спре.

Ефекта върху способността за шофиране н работа с машини: Бупре-
норфин повлиява в малка до умерена степен способността за шофира-
не, работа с машини и извършване на други опасни дейности. Бупре-
норфин може да предизвика сънливост, замаяност или нарушено мис-
лене, особено ако се приема заедно с алкохол или лекарства с депреси-
вен ефект по отношение на ЦНС. Поради това, в тези случаи се препо-
ръчва да се подхожда с повишено внимание.

Опаковка: 1, 7, 20,24, 28,48 и 50 сублингвални таблетки. Не всички ви-
дове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group, Исландия

БОНИСАН/BONNISAN
Хранителна добавка

Основни съставки: Масло от копър, Дълъг пипер, Цикория, Бял равнец,
Бабини зъби, Каперси и Кардамон.

Показания: Клинично доказан храносмилателен тоник за новородени и
кърмачета. Допринася за добро храносмилане и влияе благоприятно
при физиологичните колики при бебета. Съдейства за освобождаване
от газове. Стимулира апетита, растежа и здравословното наддаване
на тегло.

Опаковка: капки 30 мл.

Производител: The Himalaya Drug Co

G03GA01 CHORIOMON 5000 IU/ ХОРИОМОН 5000 IU

Състав: Хориомон 5000 IU съдържа активно вещество хорионгона-
дотропин (gonadotrophin, chorionic). Всеки флакон прах съдържа 5000 IU
хорионгонадотропин. Помощни вещества: за праха - лактоза монохид-
рат; за разтворителя- натриев хлорид, вода за инжекции.

Показания: При жени: първична и вторична аменорея, хипоплазия на

яйчниците, менометрорагия, повтарящи се аборти, заплашващ аборт,
ановулаторно безплодие, стерилитет поради смущения в овогенеза-
та; При мъже: азооспермия, олигоастеноспермия, астеноспермия; При
деца: крипторхизъм, хипогонадизъм, хипогонадотропен евнухоидизъм.

Дозировка и начин на приложение: Хориомон 5000 IU е предназначен за
интрамускулно или подкожно приложение. Разтворът, получен чрез
смесване на праха и ратворителя, трябва да се използва веднага след
приготвянето.
При жени - първична и вторична аменорея и ановулаторни цикли: ако
тези състояния са предизвикани от дефицит на инкреция на хипофиза-
рен гонадотропин или от лош отговор на стимулацията с гонадотро-
пин: 5000-10000 IU Хориомон след постигане на нормални естрогенови
нива. Хипоплазия на яйчниците: 3 - 5 дози от 500 - 1000 IU Хориомон
месечно; Менометрорагия: 500-1000 IU Хориомон през ден до спиране
на кръвотечението, след това 500 - 1000 IU веднъж седмично до нор-
мализиране честотата на менструалните цикли; Хабитуален аборт:
5000 IU Хориомон през ден през първите 3 месеца от бременността.
След това още 2 месеца 1000 IU през ден; Заплашващ аборт: да се за-
почне веднага с 5000 IU Хориомон 2 пъти дневно до изчезване на опас-
ността от аборт. Да се продължи с прилагане на 1000 IU на всеки 3-
ти ден; Стерилитет поради смущения в овогенезата: след стимули-
ране с човешки менопаузален гонадотропин (HMG), 24 часа след пос-
ледния прием на HMG да се инжектират 1-2 флакона Хориомон 5000 IU,
за да се предизвика овулация.
При мъже: Крипторхизъм: 250 - 500 - 1000 IU Хориомон 2 или 3 пъти
седмично за период от 40 дни. Повторете курса след 30-дневно пре-
късване.; Хипогонадизъм: 125 - 250 - 500 IU Хориомон 3 пъти седмично.
Азооспермия, Олигоастеноспермия: 500 IU Хориомон през ден в продъл-
жение на 3 – 4 месеца.; Астеноспермия: 1000 - 2000 IU Хориомон на
всеки четири дни в продължение на 3 месеца.

Противопоказания: Ранен пубертет, хипертрофия или неоплазия на хи-
пофизната жлеза, овариална неоплазия, карцином на простата или дру-
га андрогенно зависима неоплазия, неоплазия на тестисите. При нали-
чие на други ендокринни патологии (напр. хипотироидизъм, недоста-
тъчност на кората на надбъбреците, хиперпролактинемия) първо
трябва да се установи подходящата терапия. Първична овариална или
тестикуларна недостатъчност, липса на матка, ранна менопауза, за-
пушване на тръбите. Тромбофлебит в активна фаза. Установена
свръхчувствителност към активното вещество или към някое от
помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете пълната КХП на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Да се избягва едновременното прилагане на хорион-
гонадотропин с високи дози на кортикостероиди.
Фертилитет, бременност и кърмене: Тъй като хормонът е получен
от човешка плацента, той не е противопоказан при бременност. Не
са известни индикации за използване на хорионгонадотропин в периода
на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Хорио-
мон не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Хориомон 5000 IU прах и разтворител за инжекционен разт-
вор се предлага в опаковка, съдържаща 1 флакон прах и 1 ампула от 1
ml разтворител.

Притежател на разрешението за употреба: IBSA Farmaceutici Italia
S.r.l., Италия

За повече информация прочетете пълната КХП на продукта!

А10ВВ09 ECOZID SR/ЕКОЗИД SR

Състав: Всяка таблетка съдържа 30 mg гликлазид (gliclazide). Помощни
вещества: Хипромелоза (4000 cps); Калциев хидрогенфосфат безводен;
Хипромелоза (6 cps); Хипромелоза (15 cps); Магнезиев стеарат.
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Показания: Неинсулин-зависим диабет (тип 2) при възрастни, когато
само диетата, физическите упражнения и намаляването на телесното
тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Само за
възрастни. Дневната доза може да варира от 1 до 4 таблетки днев-
но, т.е. от 30 mg до 120 mg приети перорално като еднократен прием
на закуска. Препоръчва се таблетката да се гълта цяла, без да се дъв-
че или чупи. Както при всички хипогликемични продукти, дозата тряб-
ва да се уточни според. Индивидуалния метаболитен отговор на паци-
ента (кръвна захар, HbAlc). Препоръчваната начална доза е 30 mg днев-
но. В случай, че кръвната захар е ефективно контролирана, тази доза
може да се използва за поддържаща терапия. Ако кръвната захар не е
адекватно контролирана, дозата може да бъде последователно на
стъпки повишена до 60, 90 или 120 mg дневно. Интервалът между
всяко повишаване на дозата трябва да бъде най-малко 1 месец, изклю-
чение правят пациентите, чието кръвна захар не намалява след дву-
седмична терапия. При такива случаи дозата може да бъде повишена
в края на втората седмица от лечението. Максималната препоръчва-
на доза е 120 mg.
Преминаване от гликлазид 80 mg (табл. с незабавно освобождаване)
към гликлазид 30 mg таблетки с удължено освобождаване: Една таб-
летка гликлазид от 80 mg с незабавно освобождаване е равностойна
на 1 таблетка с удължено освобождаване, съдържаща 30 mg гликлазид.
Следователно преминаването може да се извърши при внимателно
проследяване на кръвната захар.
Преминаване от друг перорален антидиабетен продукт към гликлазид
30 mg таблетки с удължено освобождаване: Гликлазид 30 mg таблетки
с удължено освобождаване може да замести други перорални антидиа-
бетни продукти. Трябва да се вземат под внимание дозировката и
плазменият полуживот на предходния антидиабетен продукт. Обикно-
вено не е необходим преходен период. Трябва да се прилага начална доза
от 30 mg и тя трябва да се коригира според промените на кръвната
захар на пациента, както е описано по-rope. Ако се преминава от сул-
фанилуреен хипогликемичен лекарствен продукт с удължен полуживот,
е необходимо болният да остане няколко дни без терапия, за да се из-
бегне адитивния ефект на двата продукта, който може да причини хи-
погликемия. При преминаване към гликлазид 30 mg таблетки с удълже-
но освобождаване трябва да се използва описаната процедура за въ-
веждащото лечение, т.е. начална доза от 30 mg дневно и в зависи-
мост от метаболитния отговор - последващо постепенно увеличава-
не на дозата.
Комбинирано прилагане с други перорални антидиабетни продукти:
Гликлазид 30 mg таблетки с удължено освобождаване може да се наз-
начава в комбинация с бигваниди, инхибитори на алфа-глюкозидазата
или инсулин. При пациенти, които не са адекватно контролирани с
гликлазид 30 mg таблетки с удължено освобождаване, едновременно
лечение с инсулин може да бъде започнато под внимателно лекарско
наблюдение.
Пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност: Продуктът
може да се използва при същият дозов режим, препоръчван за пациен-
ти с нормална функция на бъбреците, при внимателно проследяване на
пациента. Тези данни са потвърдени при клинични проучвания.
Пациенти с риск от поява на хипогликемия: Съществува по-висок риск
за проява на хипогликемия при следните случаи: пациенти с недохран-
ване или неправилно хранене с тежки или лошо компенсирани ендокрин-
ни заболявания (хипопитуитаризъм, хипотиреоидизъм, адренокорти-
котропна недостатъчност) при спиране на продължителна и/или с ви-
соки дози кортикостероидна терапия, тежки съдови заболявания
(тежка исхемична болест на сърцето, тежки каротидни увреждания,
системни съдови заболявания). Препоръчва се минималната дневна на-
чална доза да е 30 mg.
Деца и юноши: Няма данни при деца на възраст под 18 години.

Противопоказания: Свръхчувствителност към гликлазид, други сул-
фанилурейни продукти, сулфонамиди или към някое от помощните ве-
щества. Диабет тип 1; Диабетна прекома и кома, диабетна кетоаци-
доза; Тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност (при тези слу-
чаи се препоръчва приложение на инсулин); Терапия с миконазол ; Кър-
мене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-

модействие с други лекарствени продукти и други форми наиа взаи-
модействие: Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсва опит за употребата на
гликлазид по време на бременност при хората, въпреки че има малко
данни за други сулфанилурейни продукти. Препоръчва се пероралната
хипогликемична терапия да се смени с инсулин преди забременяването
или възможно най-скоро след като бременността е установена. Няма
данни за отделянето на гликлазид или на неговите метаболити в кър-
мата. Поради наличието на риск от неонатална хипогликемия, лекарс-
твеният продукт е противопоказан по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Паци-
ентите трябва да бъдат запознати със симптомите на хипогликемия
и трябва да бъдат внимателни при шофиране или при работа с маши-
ни, особено в началото на лечението.

Опаковка: ЕКОЗИД SR 30 mg таблетки с удължено освобождаване се
предлага в блистери от PVC/Alu или PVC/PVdC//Alu. Опаковката съдър-
жа 60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Екофарм Груп АД, Бълга-
рия

S01EE01 GLAUTAN/ГЛАУТАН

Състав: Един ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма лата-
нопрост (latanoprost). Една капка съдържа приблизително 1,5 микрогра-
ма латанопрост. Помощни вещества: Бензалкониев хлорид; Натриев
дихидрогенфосфат монохидрат; Динатриев фосфат, безводен; Натри-
ев хлорид, Натриев хидроксид или Хлороводородна киселина за корекция
на рН, Вода за инжекции пълния списък на помощните вещества виж-
те точка .

Показания: Намаляване на повишено вътреочно налягане при пациенти
с откритоъгълна глаукома и очна хипертония. Намаляване на повише-
но вътреочно налягане при педиатрични пациенти с повишено вътре-
очно налягане и глаукома в детска възраст.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителна дозировка за въз-
растни (вкл. пациенти в старческа възраст): Препоръчителното лече-
ние е една капка в засегнатото око (очи) веднъж дневно. Оптимален
ефект се постига, ако Глаутан се прилага вечер. Глаутан не трябва да
се прилага повече от един път дневно, тъй като е доказано, че по-чес-
тото приложение намалява ефекта на понижаване на вътреочното на-
лягане. Ако бъде пропусната доза, лечението трябва да продължи с
приложение на следващата доза, както обичайно.
Както при всички капки за очи, за да се намали възможната системна
абсорбция, се препоръчва лакрималният сак да бъде притиснат за една
минута във вътрешния ъгъл на окото точково, затваряне). Това
трябва да се направи веднага след приложение на всяка капка. Контак-
тните лещи трябва да се свалят преди приложение на капките за очи
и могат да се поставят
отново след 15 минути. Ако се употребява повече от един лекарствен
продукт за локално приложение в очите, те трябва да бъдат прилага-
ни през интервал от минимум 5 минути.
Педиатрична популация: Глаутан може да се прилага при педиатрични
пациенти със същата дозировка, както при възрастни. Липсват данни
при недоносени деца (родени преди 36-та гестационна седмица). Дан-
ните при възрастовата група < 1 година (4 пациента) са ограничени.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействия: Липсват сигурни данни за взаимодействия с други
лекарствени продукти. Има съобщения за парадоксално повишение на
вътреочното налягане вследствие едновременната употреба на два
простагландинови аналога. Поради това не се препоръчва употребата
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на два или повече простагландини, простагландинови аналози или прос-
тагландинови производни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на този лекар-
ствен продукт при употреба по време на бременност не е установена
при хора. Той има потенциални рискови фармакологични ефекти. Пора-
ди това Глаутан не трябва да бъде използван по време на бремен-
ност. Латанопрост и неговите метаболити могат да преминат в
майчиното мляко и следователно Глаутан не трябва да бъде използ-
ван при кърмещи жени или кърменето трябва да бъде спряно. Не е ус-
тановено латанопрост да има ефекти върху мъжкия и женския Фер-
тилитет при проучвания с животни.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: По-
добно на други очни лекарствени продукти, приложението на очни кап-
ки може да предизвика временно замъгляване на зрението. Докато не
отмине това, пациентите не трябва да шофират или работят с ма-
шини.

Опаковка: Glautan 50 mcg/ml eye drops, solution. LDPE опаковка с капко-
мер с LDPE вътрешна част на капачката с капкомер и HDPE капачка на
винт. Всяка опаковка с капкомер съдържа 2,5 ml капки за очи, разтвор,
съответстващи на приблизително 80 капки от разтвора.
По 1 опаковка от 2,5 ml c капкомер; 3 опаковки от 2,5 ml c капкомер; 6
опаковки от 2,5 ml c капкомер. Не всички видове опаковки могат да
бъдат пуснати в продажба

Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД, България

L01XX19 IRINTO/ИРИНТО

Състав: Всеки флакон от 2 ml съдържа 40 mg Иринотекан Хидрохлорид
трихидрат (Irinotecan Hydrochloride Trihydrate). Всеки флакон от 5 ml съ-
държа 100 mg Иринотекан Хидрохлорид трихидрат (Irinotecan
Hydrochloride Trihydrate). Помошни вещества: Сорбитол, Натриев хид-
роксид, Млечна киселина, Хлороводородна киселина, Вода за инжекции.

Показания: Показан при лечението на пациенти с напреднал колоректа-
лен карцином.; В комбинация с 5-флуороурацил и фолинова киселина при
пациенти без предходна химиотерапия по повод напреднало заболява-
не.; Като монотерапия при пациенти неповлияни от стандартен те-
рапевтичен режим с 5-флуороурацил.

Дозировка и начин на приложение: За приложение само при възрастни!
Инжекционният разтвор трябва да се инфузира в периферна или цент-
рална вена. Лечението с Иринотекан трябва да продължи до поява на
oбективно прогресиране на заболяването или до поява на недопустима
токсичност. За пълната информация прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към Иринотекан Хидрохло-
рид Трихидрат или към някое от помощните вещества; Хронични въз-
палителни стомашно-чревни заболявания или/и чревна обструкция;
Анамнеза за тежка свръхчувствителност спрямо Иринотекан хидрох-
лорид трихидрат или към някое от помощните вещества; Бремен-
ност и кърмене; Билирубин > 3 пъти над горната граница на нормата;
Тежка костномозъчна недостатъчност; Функционално състояние
(performance status) по скала на СЗО > 2; Едновременно приложение с
лекарствени продукти, съдържащи екстракт от жълт кантарион.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Употре-
бата на Иринотекан трябва да бъде ограничена до здравни заведения
специализирани в прилагането на цитотоксична химиотерапия и тряб-
ва да се извършва под контрола на лекар специалист в прилагането на
противокарциномна терапия! За пълна информация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не е изключено взаимодействие между иринотекан и
невромускулните блокери. Тъй като Иринотекан има антихолинесте-
разно действие, лекарствата с антихолинестеразно действие могат
да удължат невромускулните блокиращи ефекти на суксаметониум и
невромускулната блокада на недеполяризиращите лекарства може да

бъде неутрализирана. В малко фармакокинетично проучване (n=5), в
което Иринотекан 350 mg/m

2 

е администриран едновременно с жълт
кантарион 900 mg, наблюдава се понижаване на плазмената концент-
рация на активния метаболит (SN-38) на Иринотекан с 42%. Коадми-
нистрирането на Иринотекан с 5-флуороурацил / фолинова киселина не
променя фарамакокинетиката на Иринотекан. Едновременното прило-
жение на Ириноректан с кетоконазол, рифампицин, карбамазепин,, фе-
нобарбитал, фенитоин, жълт кантарион могат да повлияят метабо-
лизма на Иринотекан и затова трябва да бъдат избягвани.

Бременност: Няма информация за прилагане на Иринотекан при бре-
менни жени. Иринотекан е ембриотоксичен, фетотоксичен и терато-
генен при зайци и плъхове. Жените в репродуктивна възраст трябва
да се съветват да избягват забременяване и незабавно да уведомят
лекуващия си лекар ако това се случи. Жените в детеродна възраст,
получаващи Иринотекан трябва да бъдат посъветвани да избягват да
забременяват, а в случай, че това стане, незабавно да уведомят леку-
ващия лекар.
Маркиран с 
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С Иринотекан беше открит в млякото на кърмещи плъхо-
ве. Не е известно дали Irinotecan се екскретира в човешкото мляко.
Вследствие на това, тъй като съществува вероятност от нежелани
реакции при кърмачета, кърменето трябва да се прекрати за целия пе-
риод на лечение с Иринотекан.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
ентите трябва да бъдат предупредени за вероятността от замайва-
не и зрителни смущения, които могат да възникнат в рамките на 24
часа след прилагане на Иринотекан, и да бъдат посъветвани да не шо-
фират и да не работят с машини ако се появят тези симптоми.

Опаковка: Флакон - 2 ml и 5 ml. Стъклен, цилиндричен флакон с кехлиба-
рен цвят. Флаконът е затворен с 13 mm хлоробутилова, гумена запу-
шалка и запечатан с алуминиева пломба..

Срок на годност: Срокът на годност на неотворен флакон е 24 месе-
ца. Разтворът на Иринотекан трябва да се използва непосредствено
след приготвянето му, тъй като инфузионният разтвор не съдържа
антибактериални консерванти. Приготвеният при асептични условия
разтвор може да се прилага венозно до 12 часа, ако се съхранява при
температура под 25°

 

С или до 24 часа, ако се съхранява при темпера-
тура 2° - 8° C, след първоначалното му отваряне. Флаконите трябва
да се пазят от светлина.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Както и други-
те антинеопластични агенти, с Иринотекан трябва да се работи и да
се приготвя внимателно. Необходимо е да се употребяват маска, ръ-
кавици и очила. Ако разтворът влезе в контакт с кожата, незабавно
трябва да се измие с вода и сапун. Ако контактът е с лигавиците,
трябва да се измият незабавно с вода. Неизползваният продукт или
отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответ-
ствие с местните изисквания.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД, България

С01DA14 ISOSORBE/ИЗОСОРБ

Състав: Една таблетка Изосорб 40 mg съдържа изосорбид мононит-
рат (isosorbide mononitrate) 40 mg. Една таблетка Изосорб 60 mg съ-
държа изосорбид мононитрат (isosorbide mononitrate) 60 mg. Помощни
вещества: За обвивката: Талк, Хипромелоза, Титанов диоксид, Магне-
зиев стеарат, Силициев диоксид, колоиден безводен; Макрогол 400; Же-
лезен оскид, жълт E172.

Показания: Профилактика и лечение на стабилна стенокардия, вследс-
твие на заболяване на коронарните артерии.

Дозировка и начин на употреба: Лечението с Изосорб се започва с
ниски дози, които се повишават постепенно до достигане на необхо-
димия терапевтичен ефект. Таблетките се приемат сутрин при съ-
буждане, цели, без да се дъвчат, с чаша вода.Изосорб 60 mg таблетки
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с удължено освобождаване, могат да се чупят на две. Да не се чупят
таблетките Изосорб 40 mg. Препоръчваната начална доза е 30 mg (1/2
таблетка от Изосорб 60 mg) или 40 mg (една таблетка от Изосорб 40
mg). След няколко дни, по прпеценка на лекаря, дозата се повишава пос-
тепенно до 2 таблетки от Изосорб 40 mg (общо 80 mg) или 1-2 таб-
летки от Изосорб 60 mg (съответно 60 mg или 120 mg).
В много редки случаи, лекуващия лекар може да повиши дозата до 240
mg. Продължителността на лечението се определя от лекуващия ле-
кар. Терапията с Изосорб не бива да се спира рязко.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или към
някое от помощните вещества, включени в състава на продукта, как-
то и към други органични нитрати; Хипертрофична обструктивна
кардиомиопатия.

Специални противопоказания и предупреждения за употреба: Проче-

тет пълната КХП!

Лекарствени и други взаимодействия: Съвместното приложение със
силденафил, тадалафил, варденафил (фосфодиестеразни-5-инхибитори)
е абсолютно противопоказано поради риск от тежка хипотония (си-
нергистичен ефект) и опасност от влошаване на миокардната исхе-
мия и риск от остър коронарен инцидент. Съвместното приложение
на Изосорб с антихипертензивни лекарства (калциеви антагонисти,
бета-блокери, АСЕ-инхибитори и др.), други вазодилататори и диурет-
щи води до взаимно потенциране на хипотензивния им ефект. Алкохол
и Изосорб взаимно потенцират ефектите си. Симпатикомиметиците
могат да намалят антиангинозния ефект на Изосорб. Изосорб може
да намали ефекта на ацетилхолин, хистамин и норадреналин.

Бременност и кърмене: Липсват контролирани проучвания с Изосорб
при бременни и кърмещи жени. Може да се прилага по време на бремен-
ност само по преценка на лекар, ако очакваната полза от лечението
надвишава риска за плода. Липсват данни за излъчването на Изосорб в
кърмата. Препоръчва се прекратяване на кърменето по време на лече-
ние.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Изо-
сорб може да предизвика замаяност, отпуснатост и главоболие, кои-
то да намалят остротата на вниманието. Пациентите трябва да
бъдат предупреждавани да са наясно как им действа лекарството,
преди да извършват дейности, изискващи висока концентрация на
вниманието.

Опаковката: По 10 броя в блистер от PVC/PVdC алуминиево фолио. По
3 блистера в една опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД

М01АЕ01 MILOROFEN/МИЛОРОФЕН

Състав: Активно вещество в една филмирана таблетка: ибупрофен
(ibuprofen) 200 mg. Помощни вещества: Таблетно ядро: Микрокристал-
на целулоза, Силициев диоксид, колоиден безводен; Кроскармелоза нат-
рий; Натриев лаурилсулфат; Магнезиев стеарат; Филмово покритие:

Opadry II 85F18422 White; Поли(винилов алкохол); Титанов диоксид; Мак-
рогол; Талк.

Показания: Ибупрофен се прилага за облекчаване на лека до умерена
болка при: главоболие, вкл. мигренозно главоболие; болка с локализация
в лумбо-сакралната област; невралгична болка; първична дисменорея;
зъбобол; ревматична и мускулна болка. Прилага се за понижаване на
телесната температура при фебрилни състояния.

Дозировка и начин на приложение: Ибупрофен се приема перорално с
достатъчно количество вода. Продуктът е предназначен за кратков-
ременна употреба. Пациентите трябва да се консултират с лекува-
щия си лекар, ако по време на лечението симптомите на заболяване-
то не се повлияват или се влошават. За контролиране на клиничните

симптоми Милорофен трябва да се употребява в най-ниската ефек-
тивна доза и тя да се прилага за максимално кратък период от време.
Ако заболяването изисква приложение на лекарството за период по-
продължителен от 10 дни или, ако са налице признаци на влошаване на
състоянието, пациентите трябва да се консултират с лекар.
Възрастни и деца над 12 години: Начална доза 200- 400 mg еднократно
и впоследствие при необходимост 200 mg през 4 до 6 часа. Максимал-
ната дневна доза не трябва да превишава 1200 mg; Деца от 6 до 12

години: Деца на възраст 6 до 9 години: 200 mg 1 до 3 пъти дневно
през интервал от 4 до 6 часа, като максималната дневна доза не
трябва да превишава 600 mg. Деца на възраст 10 до 12 години: 200
mg 1 до 4 пъти дневно през интервал от 4 до 6 часа, като максимал-
ната дневна доза не трябва да превишава 800 mg; Лица в напреднала

възраст: С оглед намаляване на риска от нежелани реакции и при необ-
ходимост от лечение, продуктът трябва да се използва в най-ниска-
та ефективна доза и да се прилага за възможно най-кратък период от
време. Пациенти с увредена бъбречна функция: При пациенти с лека до
умерена степен на бъбречно увреждане, ибупрофен трябва да се прила-
га в максимално ниска ефективна доза и за възможно най-кратък пери-
од от време, необходим за овладяване на клиничната симптоматика.
Необходим е съпътстващ контрол на лабораторните показатели за
бъбречна функция; Пациенти с увредена чернодробна функция: При паци-
енти с лека до умерена степен на чернодробно увреждане, ибупрофен
трябва да се прилага в максимално ниска ефективна доза и за възмож-
но най-кратък период от време, необходим за овладяване на клинична-
та симптоматика. Необходим е съпътстващ контрол на лаборатор-
ните показатели за чернодробна функция.

Противопоказания: Милорофен не трябва да се прилага при: свръхчув-
ствителност към активното вещество или към някоe от помощни-
те вещества на продукта; пациенти с анамнеза за бронхоспазъм, ас-
тма, ринит или уртикария, свързани с употребата на ацетилсалици-
лова киселина или други НСПВС; пациенти с анамнеза за или с наличие
на язва, перфорация или кървене от гастро- интестиналния тракт,
включително и такива, свързани с употреба на НСПВС; тежка сърдеч-
на недостатъчност; тежка чернодробна недостатъчност; тежка бъб-
речна недостатъчност; последен триместър на бременността; висо-
костепенна значителна дехидратация (вследствие на профузна диария,
повръщане или недостатъчен прием на течности); цереброваскуларни
и други активни кръвоизливи; идиопатични нарушения на хемопоезата;
деца под 6 годишна възраст;

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Нежела-
ните лекарствени реакции могат да бъдат сведени до минимум, ако
се прилага най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък пери-
од от време, необходим за овладяване на клиничните симптоми. Не се
препоръчва едновременно приложение на ибупрофен с други НСПВС,
включително и селективни COX-2 инхибитори, поради увеличаване на
риска от поява на нежелани лекарствени реакции. За пълната инфор-
мация прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: За пълната информация прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Прилагането на ибупрофен може да има неже-
лан ефект върху бременността и развитието на ембриона/фетуса,
поради блокиране на простагландиновия синтез. През първия и втория
триместър от бременността ибупрофен трябва да се прилага единс-
твено при строги медицински показания. В тези случаи трябва се из-
ползва възможно най-ниската доза за максимално кратък период от
време. Използването на ибупрофен е противопоказано през последния
триместър от бременността.
Кърмене: Ибупрофен се екскретира с майчиното мляко, но в терапев-
тични дози и краткосрочно лечение рискът за кърмачето е малко ве-
роятен.
Фертилитет: Има данни, че СОХ инхибиторите/инхибиторите на
простагландиновия синтез оказват неблагоприятен ефект върху ову-
лацията и по този начин и върху фертилитета. Въздействието е об-
ратимо след прекратяване на лечението.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Прило-
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жението на ибупрофен в терапевтични дози не повлиява способност-
та за шофиране и работа с машини. Въпреки това, при прием на висо-
ки дози ибупрофен могат да се наблюдават нежелани реакции като
умора, сънливост, световъртеж и нарушения в зрението, които мо-
гат да повлияят върху способността за шофиране и работа с маши-
ни. Този ефект се потенцира от прием на алкохол.

Опаковка: МИЛОРОФЕН 200 mg филмирани таблетки по 10 в блистер
от твърдо PVC/ алуминиево фолио. По 1 или 2 блистера в сгъваема
картонена кутия, изработена от едностранно пигментно покрит кар-
тон.

Притежател на разрешението за употреба: Фармацевтични заводи
Милве АД

NOVARIX/НОВАРИКС
хранителна добавка

Състав: 500 мг флавоноиди микронизирана пречистена флавоноидна
фракция, състояща се от 90% (450 mg) диосмин и 10% (50 mg) други
флавоноиди - хесперидин, диосметин, линарин и др.; 100 mg хидролизи-
ран колаген тип III; 50 mg еластин.

Предназначение: NOVARIX влияе благоприятно върху вените и клапния
им апарат в целия организъм. Ефектът му е особено изразен при по-
върхностните вени на долните крайници и перианалната зона.

Специални предупреждения преди употреба: Уведомете вашия лекар, в
случай, че приемате някой от следните медикаменти: Аспирин или ан-
ти-коагуланти;  Метронидазолови препарати.

Противопоказания: NOVARIX не се препоръчва при свръхчувствител-
ност към някоя от съставките на препарата.

Дозировка и начин на приложение: В случай, че Вашият лекар не е пре-
поръчал друго, приемайте NOVARIX в доза 2 пъти по 1 таблетка на
ден. За постигане на по-бърз ефект, NOVARIX може да се приложи по
следната схема: 3 пъти дневно по 2 таблетки за 4 дни, последвано от
2 пъти дневно по 2 таблетки за 3 дни. След това приемът продължа-
ва в препоръчваната дневна доза - 2 пъти по 1 таблетка за срок от
30 до 90 дни.

Опаковка: 650 mg х 30 таблетки

Представител: Неофарм, www. neopharm.bg/novarix

ТАБОСЛИМ/TABOSLIM
хранителна добавка

Състав: Активна субстанция в 1 бр.: Арония – плод /Fr. Aroniae
melanocarpae, extr./ 15 mg; Живовлек – лист /Fol. Plantaginis major, extr./ -
12 mg; Маточина - лист /Fol. Melissae officinalis, extr./ - 12 mg; L-Тирозин
/L-Tyrosine/ - 12 mg; L-Триптофан /L-Tryptophan/ - 10 mg; Келп /Kelp/ - 8
mg; Витамин В5 /Vitamin B5, Calcium pantothenate/ - 3 mg; Витамин В3
/Vitamin B3, Nicotinacide/ - 1 mg; Витамин В2 /Vitamin B2, Riboflavin/ - 1
mg; Витамин В6 /Vitamin B6, Pyridoxin hydrochloride/ - 1 mg. Други със-
тавки: Захар, сироп от глюкоза, вода, желиращ агент: желатин, влаго-
задържащ агент: сорбитолов сироп, естествен ароматизант бъз-
ментол, консервант: калиев сорбат.

Показания: За отказване от тютюнопушенето; за поддържане на оп-
тимални граници на телесното тегло.

Ефекти: Съдейства за контролиране и премахване желанието за тю-
тюнопушене; Подкрепя стабилното настроение и умерен апетит в пе-
риода на отказване от тютюнопушене; Оказва благоприятен ефект
върху обмяната на веществата и детоксикацията на организма; Съ-
действа за поддържане на оптимални граници на телесното тегло.

Указание за употреба: Препоръчителна дневна доза: Перорално – от 2
бр. до 6 бр. желирани форми дневно. Да не се превишава препоръчвана-
та дневна доза. Продуктът да не се използва като заместител на
разнообразното хранене.

Съхранение: На сухо и защитено от слънце място. Да се пази от деца!

Противопоказания: При алергия към някоя от съставките. Да не се
използва от малки деца, бременни и кърмещи жени.

Опаковка: Желирани форми - 3 опаковки х 50 g в кутия.

Производител: Мирта-Медикус, България

ВИТАСЛИМ БЮСТ/ VITASLIM BUST
хранителна добавка

Състав: 1 капсула съдържа: Соево масло, рафинирано (Soybean oil,
refined) – 210 mg; Екстракт от соеви семена (Soyabeen extract) – 150
mg; Сух екстракт на див ямс (Dry extract of rhizomes of Dioscorea
Opposita) – 50 mg; Сух екстракт на хмел, цветове (Dry extract of flowers
of Humulus lupulus) – 50 mg; Есенциално масло от листа и плодове на
звездовиден анасон (Essential oil of leafs and fruits of Illicium verum Hook,
F.) – 10 mg; Витамин D3 (Cholecalciferol) – 5 мg; Допълнително съдържа:
вода; сгъстител: бял пчелен восък; оцветители: q171, Е129, Е133.

Предназначение: Vitaslim BUST подпомага физиологичната дейност на
млечните жлези в женските гърди и съдейства за постигане на красив
и стегнат естествен бюст. Подкрепя хормоналните функции и хормо-
налния баланс в женския организъм, като допринася за поддържането
на женствения и свеж външен вид на жената. Ефектът е по-забеле-
жим в периода на прием.

Действие: Vitaslim BUST съдържа специално подбрани растителни екс-
тракти с високо съдържание на фитоестрогени – вещества, които
подкрепят дейността на женската полова система. Уникалната фор-
мула на Vitaslim BUST способства постигането и поддържането на
хормонален баланс в женския организъм, от който зависи свежия и
атрактивен външен вид на жената. Vitaslim BUST оказва благоприятно
действие в няколко посоки:
Бюст: Подпомага физиологичната дейност на млечните жлези и съ-
действа за подобряването на размера и състоянието на бюста. Оси-
гурява естествен подход за постигане на красив и стегнат бюст;
Външен вид: Допринася за постигане на баланс между хормоните ест-
роген и прогестерон, като така осигурява свеж и атрактивен външен
вид; Полова система: Способства постигането на хормонален баланс
при жените, което поддържа нормалното либидо и редовния менстру-
ален цикъл; Климактерични състояния: Значително съдейства
за облекчаване на неприятните усещания в климакса.

Указание за употреба: По 1 капсула дневно – при възрастни. Препоръ-
чително е приемът да продължи поне 3 месеца.

Противопоказания: Не се препоръчва при бременни, кърмещи и деца до
18-годишна възраст, както и при лица с алергия към някои от състав-
ките. Не се препоръчва при лица с алергия към рибни продукти (капсу-
ли от рибен желатин). Да се съхранява на място, недостъпно за малки
деца! Да не се превишава препоръчваната дневна доза! Продуктът да
не се използва като заместител на разнообразното хранене!

Опаковка: капсули 596 mg х 30

Производител: Vitaslim BUST е произведен във Франция по патентова-
на технология Licaps® на Capsugel за влагане на течни екстракти в
твърди желатинови капсули за Витаслим ООД
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N04BC04 RAPONER/ РАПОНЕР

Състав: Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 2 mg, ро-
пинирол. Помощни вещества:Хипромелоза, Кроскармелоза натрий, Мал-
тодекстрин, Лактоза монохидрат, Хидрогенирано рициново масло, Си-
лициев диоксид, колоиден безводен; Магнезиев стеарат; Пигментна
смес: Железен оксид, червен Е172, Железен оксид, жълт Е172, Лактоза
монохидрат.

Показания: Лечение на болест на Паркинсон при следните случаи: На-
чална монотерапия, с цел да се отложи във времето необходимостта
от започване на лечение с леводопа; Комбинирана терапия с леводопа,
когато в хода на заболяването ефектът на леводопа се изчерпва или
става непостоянен, и се появяват флуктуации в терапевтичния
ефект (феномени на изчерпване или "on-off" двигателни феномени).

Дозировка и начин на приложение: Перорално. Препоръчва са индивиду-
ално титриране на дозата съобразно ефикасността и поносимостта.
Рапонер таблетки с удължено освобождаване трябва да се поглъщат
цели и не трябва да се дъвчат, разтрошават или разделят.
Началната доза ропинирол таблетки в удължено освобождаване е 2 mg
веднъж дневно през първата седмица; след това трябва да се повиши
до 4 mg веднъж дневно от втората седмица на лечението. Терапевти-
чен отговор може да се наблюдава при доза от 4 mg ропинирол таб-
летки с удължено освобождаване веднъж дневно. Пациенти, при които
лечението започне с доза от 2 mg дневно ропинирол таблетки с удъл-
жено освобождаване и при които се появят нежелани реакции, които
не могат да понесат, може да имат полза от преминаване към лече-
ние с ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки при
по-ниска дневна доза, разделени на три равни приема.
Пациентите трябва да бъдат лекувани с най-ниската поддържаща до-
за ропинирол таблетки с удължено освобождаване, при която е пос-
тигнат симптоматичен контрол. Прочетете пълната КХП!
Деца и юноши: Употребата на Рапонер таблетки с удължено освобож-
даване не се препоръчва при деца и юноши под 18 години поради липса
на данни за безопасност и ефикасност. Пациенти в старческа въз-
раст: Клирънсът на ропинирол е намален с около 15% при пациенти на
възраст на 65 и повече години. Въпреки, че повишаване на дозата не е
необходимо, дозата ропинирол трябва да бъде индивидуално титрира-
на в зависимост от симптоматичния отговор до оптимален клиничен
отговор. При пациенти на възраст 75 и повече години може да се об-
мисли по-бавно титриране в началото на лечението.
Бъбречно увреждане: При пациенти с леко до умерено бъбречно увреж-
дане (креатининов клирънс между 30 и 50 ml/min) не е необходимо ко-
ригиране на дозата. Проучване за употребата на ропинирол при паци-
енти е терминална бъбречна недостатъчност (пациенти на хемодиа-
лиза) показва, че коригиране на дозата е необходимо, както следва:
Прочетете пълната КХП!
Употребата на ропинирол при пациенти с тежко бъбречно увреждане
(креатининов клирънс по-малко от 30 ml/min) без редовна хемодиализа
не е проучвана.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Тежко бъбречно увреждане
(креатининов клирънс < 30 ml/min) без редовна хемодиализа. Чернод-
робно увреждане.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ропини-
рол е свързван със сънливост и случаи на внезапно заспиваме, по-спе-
циално при пациенти с Паркинсонова болест. Нечесто са докладвани
епизоди на внезапно заспиване по време на извършване на ежедневни
дейности, в някои случаи, настъпили без предупредителни признаци
или явна дневна сънливост. Пациентите със сериозни психиатрични
или психотични разстройства, или с анамнеза за такива разстройст-
ва не трябва да бъдат лекувани с допаминови агонисти, освен ако
възможните ползи не надвишават рисковете. При пациенти, лекувани
с допаминергични средства, вкл. ропинирол, предимно за болестта на
Паркинсон, са съобщавани нарушения, свързани с контрола на импулси-
те, включително патологично увлечение към хазарт и хиперсексуал-
ност, и повишено либидо. Тези нарушения са съобщавани особено при
високи дози и обикновено са обратими при намаляване на дозата или
преустановяване на лечението. При някои случаи са били налице и рис-
кови фактори като анамнеза за компулсивно поведение. При пациенти
с тежко сърдечно-съдово заболяване (особено при коронарна недоста-
тъчност) се препоръчва проследяване на кръвното налягане, особено в
началото на лечението, поради риск от хипотония. Този лекарствен
продукт съдържа лактоза монохидрат. Пациенти с редки наследстве-
ни проблеми на галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност
на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат
това лекарство. Рапонер таблетки с удължено освобождаване съдър-
жат рициново масло. Могат да предизвикат стомашно разстройство
и диария. Прочетете пълната КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма данни за употребата на
ропинирол по време на бременност. Изпитвания върху животни са по-
казали репродуктивна токсичност. Тъй като потенциалният риск за
хората не е известен, препоръчва се ропинирол да не се прилага по
време на бременност, освен ако потенциалната полза за пациента
превишава потенциалния риск за плода. Ропинирол не трябва да се при-
лага по време на кърмене, тъй като може да потисне лактацията. Ня-
ма данни за влиянието върху фертилитета при хора.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
ентите, лекувани с ропинирол, при които се появят сънливост и/или
епизоди на внезапно заспиване, трябва да бъдат посъветвани да се
въздържат от шофиране или от дейности, при които нарушаване на
вниманието може да постави тях самите или други хора в риск от
сериозно нараняване или смърт (напр. работа с машини), докато сън-
ливостта и повтарящите се епизоди на внезапно заспиване не бъдат
преодолени.

Опаковка: Опаковки от 21, 28, 30, 42, 56, 84 и 90 таблетки с удължено
освобождаване в блистери (алуминий/алуминий). Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

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

Фармацевтична търговска компания търси амбициозен и отговорен магистър-фармацевт със
стаж по специалността: 2 - 5 години. Изпратете CV, снимка и мотивационно писмо на
e-mail: office@bbpharm.eu

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА
__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  ф а к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ р ж а т  д о  1 0  д у м и .
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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

R06AE09 ALERCIT /АЛЕРЦИТ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg левоцетиризинов
дихидрохлорид (levocetirizine dihydrochloride). Помощни вещества: Ядро
на таблетката: Микрокристална целулоза, Лактоза монохидрат -
60,27 mg; Колоидален силициев диоксид, безводен; Магнезиев стеарат.
Обвивка: Опадрай Y-1-7000 състоящ се от: Хипромелоза 6 (E464), Ти-
танов диоксид (E171), Макрогол.

Показания: Симптомотично лечение на алергичен ринит (вкл. персис-
тиращ алерегичен ринит) и хронична идиопатична уртикария.

Дозировка и начин на приложение: Филмираните таблетки трябва да
се приемат перорално, поглъщат се цели, с течност и могат да се
приемат с или без храна. Препоръчва се дневната доза да се приема
като една еднократна доза.
Възрастни и юноши на и над 12 години: Препоръчваната дневна доза е
5 mg (1 филмирана таблетка).
Пациенти в напреднала възраст: Препоръчва се адаптиране на дозата
при пациенти в напреднала възраст с умерено до тежко бъбречно ув-
реждане.; Деца на възраст от 6 до 12 години: Препоръчваната дневна
доза е 5 mg (1 филмирана таблетка).
Деца на възраст от 2 до 6 години: При деца на възраст от 2 до 6 го-
дини не е възможно адаптиране на дозата с лекарствена форма фил-
мирани таблетки. Препоръчва се използването на подходяща за педи-
атрично приложение лекарствена форма на левоцетиризин.
Бебета и деца на възраст до 2 години: Приложението на левоцетири-
зин не се препоръчва.
Възрастни пациенти с бъбречно увреждане: Интервалите между дози-
те и дозите трябва да се индивидуализират в зависимост от бъбреч-
ната функция, като се вземе предвид бъбречния клирънс на пациента и
неговото тегло. Прочетете КХП!
Интермитентен алергичен ринит (симптоми < 4 дни/седмица или в
продължение на по-малко от 4 седмици) трябва да се лекува в зависи-
мост от заболяването и неговата история; може да бъде прекратено
след отшумяване на симптомите и може да бъде започнато отново
при повторна поява на симптомите. При персистиращ алергичен ри-
нит (симптоми > 4 дни/седмица и в продължение на повече от 4 сед-
мици) може да се приложи продължителна терапия за времето, в кое-
то пациентът е изложен на действието на алергените. Съществува
клиничен опит с прилагането на 5 mg левоцетиризин като филмирани
таблетки за 6-месечен период на лечение. При хронична уртикария и
хроничен алергичен ринит съществува клиничен опит с приложението
на рацемата (цетиризин) за една година.

Противопоказания: Свръхчувствителност към левоцетиризин или
други пиперазинови производни, или към някое от помощните вещест-
ва; Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоноси-
мост, Lapp лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малаб-
сорбция не трябва да вземат този лекарствен продукт; Пациенти с

тежко бъбречно увреждане и креатининов клирънс под 10 ml/min.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Не се
препоръчва приложението на левоцетиризин при бебета и малки деца
на възраст под 2 години.
Повишено внимание се препоръчва при едновременно приложение с ал-
кохол. Не се препоръчва използването на левоцетиризин 5 mg филмира-
ни таблетки при деца на възраст 2- 6 години, тъй като тази лекарс-
твена форма не позволява адаптиране на дозата.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не са провеждани изследвания на взаимодействието
с левоцетиризин, (включително с индуктори на CYP3A4); изследвания с
рацемична смес цетиризин не са показали клинично значими нежелани
реакции (с псевдоефедрин, циметидин, кетоконазол, еритромицин,
азитромицин, глипизид и диазепам). При проучване с многократни дози
с Теофилин (400 mg веднъж дневно) е наблюдавано слабо понижение на
клирънса на цетиризин (16%); докато диспозицията на Теофилин не се
повлиява от едновременното приложение на цетиризин.
Степента на абсорбцията на левоцетиризин не се намалява от храна,
докато скоростта на абсорбция намалява. При чувствителни пациен-
ти, едновременното приложение на цетиризин или левоцетиризин и ал-
кохол или други депресанти на ЦНС може да повлияе централната нер-
вна система, въпреки, че проучванията с цетиризин рацемат не са по-
казали усилване на ефекта на алкохола.

Бременност и кърмене: Няма клинични данни за приложението на ле-
воцетиризин при бременни жени. Проучванията върху животни не са
показали директен или индиректен увреждащ ефект върху бремен-
ността, ембрионалното/фетално развитие, раждането или постна-
талното развитие. Необходимо е повишено внимание когато се пред-
писва на бременни жени и жени, които кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Срав-
нителни клинични проучвания показват, че левоцетиризин в препоръч-
ваната доза, не повлиява вниманието, способността за реагиране и
възможността за шофиране. Независимо от това, сънливост, умора
и астения могат да се проявят при някои пациенти на лечение с лево-
цетиризин. Ето защо, пациенти, които възнамеряват да шофират, да
извършват потенциално опасни дейности или да работят с машини
трябва да имат предвид приема на този лекарствен продукт.

Опаковка: Alercit 5 mg film-coated tablets в AL/AL блистери или PVC/PVdC
- алуминиеви блистери, по 7, 10, 14, 28, 30, 50 и 90 филмирани таблет-
ки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Glenmark Pharmaceuticals
s.r.o, Чешка Република
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R06AХ26 ALLEGRA/АЛЕГРА

Състав: Активно вещество е 120 mg фексофенадинов хидрохлорид
(fexofenadine hydrochloride), еквивалентен на 112 mgфексофенадин. По-

мощни вещества: сърцевина: Микрокристална целулоза, прежелатини-
рано царевично нишесте, Кроскарамелоза натрий, магнезиев стеарат;
филм. покритие: Хипромелоза. Повидон, Титаниев диоксид (E171), сили-
циев диоксид, колоиден безводен, Макрогол 400, железен оксид E172.

Показания: Облекчение на симптомите, свързани със сезонния алерги-
чен ринит.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца над 12 години:

Препоръчваната доза фексофенадинов хидрохлорид за възрастни е 120
mg веднъж дневно, приемана преди хранене. Фексофенадин е фармако-
логично активния метаболит на терфенадин.
Деца под 12-годишна възраст: Ефективността и безопасността на
Алегра не е проучена при тази група.
Проучванията при специални рискови групи (пациенти в напреднала
възраст, болни с увредена бъбречна или чернодробна функция) показ-
ват, че не е необходимо да се коригира дозата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към фексофенадин или към
някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Както
при повечето нови лекарства, съществуват ограничени данни за при-
ложението на продукта при пациенти в напреднала възраст и болни с
увредена бъбречна или чернодробна функция. Фексофенадинов хидрохло-
рид трябва да се прилага внимателно при тези специални групи. Паци-
енти с история на или съществуващи сърдечно съдови заболявания,
трябва да бъдат предупредени, че антихистамините като лекарствен
клас, се свързват с нежелани реакции като тахикардия и сърцебиене.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липса на достатъчно
данни, фексофенадинов хидрохлорид не трябва да се използва но време
на бременност, освен ако това е наложително. Фексофенадин преми-
нава в кърмата и поради това не се препоръчва за жени, които кър-
мят.

Ефекти върху способността за шофиране или работа с машини:
Малко вероятно е фексофенадинов хидрохлорид таблетки да предизви-
кат ефект върху способността за шофиране или работа с машини. За
да се идентифицират обаче чувствителните лица, които имат необи-
чайна реакция към лекарството, се препоръчва да се провери индиви-
дуалния отговор преди шофиране или изпълняване на сложни задачи.

Опаковка: Allegra 120 mg film-coated tablets в бели непрозрачни блистери
от поливинилхлорид. PVC/PE/PVDC е запечатан към темперирано алу-
миниево фолио. Блистерите са опаковани в картонени кутии в опаков-
ки от 10 и 30 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Санофи-Авентис Бълга-
рия ЕООД

J01DD08 CEFIXIME ACTAVIS/ЦЕФИКСИМ АКТАВИС

Състав: В 5 ml суспензия се съдържа активно вещество цефиксим
трихидрат (cefixime trihydrate), екв. на 100 mg цефиксим (cefixime). По-

мощни вещества: Захароза, Ксантанова гума, Натриев бензоат Е211,
Силициев диоксид, колоиден безводен, Ароматизатор с вкус на ягода.

Показания: За лечение на инфекции, причинени от чувствителни към
цефиксим микроорганизми: остри инфекции на горните и долните ди-
хателни пътища, вкл. фарингит, тонзилит, остър бронхит, обострен
хроничен бронхит, пневмония ( продължаване на терапията след пър-
воначално лечение с парентерален антибиотик); остър и хроничен си-
нузит; остър отит на средното ухо; инфекции на пикочните пътища:
цистит, цистоуретрит, неусложнен пиелонефрит; неусложнена гоно-
рея (цервикална/уретрална).

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Цефиксим
може да се приема независимо от приема на храна и напитки. Деца от
6 месеца до 12 години: Обичайната доза е 8 mg/kg дневно, приета ед-
нократно или разделена на два приема от по 4 mg/kg през 12 часа; Де-
ца над 12 години (или с тегло над 50 kg): получават дозата за възрас-
тни: Обичайната доза за възрастни е 400 mg дневно, приета еднок-
ратно или разделена на два приема от по 200 mg нa всеки 12 часа.
Продължителността на лечението обикновено е 7-14 дни и зависи от
тежестта на инфекцията. Стрептококовите инфекции трябва да се
лекуват минимум 10 дни.; Пациенти с бъбречна недостатъчност: При
стойност на креатининовия клирънс над 20 ml/min, не е необходимо да
се променя дозировката. При клирънс на креатинина под 20 ml/min и
при пациенти на хемодиализа, еднократната доза цефиксим не трябва
да надхвърля 4 mg/kg.; Пациенти с чернодробна недостатъчност: Не е
необходимо да се коригира дозировката. Безопасността и ефикас-
ността при деца под 6-месечна възраст не е установена.

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефиксим, към цефа-
лоспорини или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Всяка
проява на алергия налага прекратяване на лечението. При 5-10 % от
случаите се наблюдава кръстосана алергия между пеницилини и цефа-
лоспорини, поради което цефалоспорините трябва да се прилагат
предпазливо при пациенти, чувствителни към пеницилини. Необходимо
е внимателното им наблюдение при първото приложение, поради евен-
туална анафилактична реакция. В случай на необходимост се прилага
противошокова терапия. При пациенти, алергични към други бета-лак-
тами е възможна кръстосана алергия. Появата на диария може да бъ-
де симптом на псевдомембранозен колит, наблюдава се в редки случаи
при цефалоспорините и налага незабавно прекратяване на лечението,
както и специфична антибиотична терапия (ванкомицин). Диагнозата
се доказва чрез колоноскопия и бактериологично изследване. Цефалос-
порините удължават протромбиновото време, поради което по време
на лечение е необходимо проследяването му. В случай на тежка бъб-
речна недостатъчност може да се наложи дневната доза да се кориги-
ра в зависимост от креатининовия клирънс. Поради липса на прецизни
изследвания при деца под 6 месеца, употребата на цефиксим не се пре-
поръчва. Съдържа захароза! Пациенти с редки наследствени проблеми
на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или
сукраза-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това ле-
карство.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Значими клинични взаимодействия с някои лекарст-
ва: Пробенецид - забавя елиминирането на цефиксим и повишава плаз-
мената му концентрация; Цефиксим повишава плазмената концентра-
ция на карбамазепин при едновременно приложение; Цефиксим повиша-
ва риска от нефротоксичност на аминогликозидите при едновремен-
ната им употреба; Цефиксим може да доведе до фалшиво позитивни
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резултати при изследване на кетони в урината (чрез нитропрусидния
метод) и при изследване за глюкозурия (за препоръчване е да се изпол-
зват методи с глюкозооксидаза); Описано е лъжливо позитивиране на
теста на Coombs по време на лечение с цефалоспорини. Съобщава се
за повишено действие на пероралните антикоагуланти при лечение це-
фиксим; Антибиотици, притежаващи антибактериален ефект срещу
Salmonella typhi, могат да окажат влияние върху имунологичния отго-
вор при приложението на противотифната ваксина. Препоръчва се 24-
часов интервал между последния прием на антибиотика и ваксинира-
нето.

Фертилитет бременност и кърмене: При репродуктивни проучвания
няма данни за нарушен Фертилитет или увреждане на фетуса. Няма
доказателства за тератогенен ефект. Няма адекватни и добре конт-
ролирани проучвания при бременни жени, поради което не се препоръч-
ва приемането на продукта по време на бременност и в периода на
кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Це-
фиксим Актавис не повлиява способността за шофиране или работа с
машини.

Опаковка: Cefixime Actavis 100 mg/5 ml powder for oral suspension в тъм-
на стъклена бутилка 125 ml, c маркировка върху бутилката съответ-
но 50 ml или 100 ml, затворена с бяла капачка, защитена от деца. До-
зираща пластмасова пипета от 5 ml.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC

CORABACE-CO/КОРАБЕЙС-КО

Състав: Всяка филмирана таблетка Корабейс-Ко 10 mg /12,5 mg съ-
държа квинаприл хидрохлорид еквивалентен на 10 mg квинаприл
(quinapril) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide); Всяка фил-
мирана таблетка Корабейс-Ко 20 mg /12,5 mg съдържа квинаприл хид-
рохлорид еквивалентен на 20 mg квинаприл (quinapril) и 12,5 mg хидрох-
лоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни в-ва: Лактоза, магнезиев
стеарат, магнезиев карбонат, повидон, кросповидон.

Показания: За лечение на хипертония при пациенти, при които е подхо-
дящо комбинирано лечение с квинаприл и диуретик.

Противопоказания: ако сте свъръхчувствителни към квинаприл и хид-
рохлоротиазид или останалите съставки на Корабейс-Ко; ако имате
алергия към сулфонамиди; ако сте бременна или кърмите; ако страда-
те от анурия или имате проблеми с уринирането; ако имате бъбречно
или чернодробно увреждане; ако страдате от системен лупус ерите-
матозус.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: ако сте
на хемодиализа; когато Ви предстои операция или анестезия.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Едновременното приложение на тетрациклин и кви-
наприл намалява абсорбцията на тетрациклин. Намалената абсорбция
се дължи на наличието на магнезиев карбонат като помощно вещест-
во в състава на таблетките квинаприл. Това взаимодействие трябва
да бъде взето предвид при предприемане на едновременно лечение с
квинаприл / хидрохлоротиазид и тетрациклин или други лекарства,
взаимодействащи с магнезий. Литият по принцип не трябва да бъде
даван с диуретици. Диуретичните средства намаляват бъбречния кли-
рънс на лития и повишават силно риска литиева интоксикация. При
пациенти, получаващи едновременно литий и АСЕ инхибитор, в резул-
тат на натрий губещия ефект на тези средства се съобщава за пови-
шени серумни концентрации на лития и симптоми на литиева инток-

сикация. При прием на квинаприл/хидрохлоротиазид рискът от литие-
ваинтоксикация нараства. Квинаприл / хидрохлоротиазид трябва да
бъде прилаган с повишено внимание, като се препоръчва често мони-
ториране на концентрациите на литий в серума. Едновременното при-
ложение на НСПВС и инхибитори на конвертиращия ензим може да до-
веде до влошаване на бъбречната функция.
Следните лекарства могат да взаимодействат с тиазидни диуретици
при едновременно приложение: Алкохол, барбитурати или наркотични
средства, Антидиабетни лекарства, Други антихипертензивни средс-
тва, Кортикостероиди, адренокортикотропен хормон (АСТН), Пресор-
ни амини, Недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура
(например тубокурарин), и др. Почетете КХП!

Бременност и кърмене: АСЕ инхибиторите, приложени при бременни,
могат да доведат до малформации и смъртност на плода и новороде-
ното. При установяване на бременност Корабейс-Ко трябва да бъде
спрян, колкото може по-бързо. При прилагане на АСЕ инхибитори през
втория и третия триместър на бременността е противопоказан. По-
ради потенциална опасност от сериозни реакции при кърмачета,
трябва да бъде взето решение дали да се спре Корабейс-Ко или да се
спре кърменето, като се вземе предвид важността на лекарството
за майката.

Шофиране и работа с машини: Способността за шофиране и работа
с машини може да бъде нарушена , особено при започване на лечението
с Корабейс-Ко.

Дозировка и начин на приложение: По лекарско предписание! При паци-
енти, които в момента не получават диуретик, независимо от това
дали изобщо е провеждана монотерапия с квинаприл, препоръчителна-
та начална доза квинаприл /хидрохлоротиазид е 10 mg/ 12,5 mg. След
началния период на лечение дозата може да бъде увеличена на 20
mg/12,5 mg в зависимост от показанията. Ефективен контрол на
кръвното налягане обикновено се постига с дозировка от 10 mg/12,5
mg do 20 mg/12,5 mg. Различните концентрации, в които се предлага
този комбиниран лекарствен продукт позволяват гъвкавост при
титриране на отделните съставки според клиничните показания. При
пациенти, които в момента получават диуретик, препоръчителната
начална доза квинаприл е 5 mg, за да се намали до минимум възмож-
ността от прекалено голямо понижение на кръвното налягане. Дози-
ровката трябва да бъде увеличавана постепенно до постигане на же-
ланото понижение на кръвното налягане. Ако повишението на дозите
доведе до дозировки, сходни с тези в комбинирания лекарствен про-
дукт квинаприл / хидрохлоротиазид, може да се премине към лечение с
него.
Дозиране при бъбречно увреждане: Корабейс-Ко не трябва да бъде из-
ползван като начално лечение при пациенти с бъбречно увреждане (кре-
атининов клирънс <60 mL/min). При пациенти с лека степен на бъбреч-
на недостатъчност (креатининов клирънс 30 - 60 mL/min) започнете
лечението с 5 mg Корабейс-Ко и при нужда повишете дозата. При па-
циенти, нуждаещи се от добавяне на диуретик, необходимата дози-
ровка може да бъде достигната с квинаприл / хидрохлоротиазид. На-
чалната доза за лечение е 10 mg/12,5 mg. Контролът върху кръвното
налягане може да се поддържа с обичайни дози квинаприл / хидрохлоро-
тиазид. При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност Корабейс-Ко
не се препоръчва. Терапевтичните ефекти изглеждат еднакви при лица
в напреднала възраст (  65 години) и при по-млади пациенти, които по-
лучават еднакви дневни дози, без увеличаване на нежеланите лекарст-
вени реакции при пациентите в напреднала възраст. Деца: Безопас-
ността и ефективността в детска възраст не е установена.

Опаковка: Блистери, поставени в картонени кутии, по 30 таблетки с
листовка за пациента. Всеки блистер съдържа по 10 таблетки.

Производител и Притежател на разрешението за употреба: Чайка-
фарма Висококачествените Лекарства АД
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R06AХ27 EFESTAD/ЕФЕСТАД

Състав: Всяка таблетка съдържа 5 mg деслоратадин (desloratadin). По-

мощни вещества: Ядро: Изомалт (S953); Нишесте, прежелатинизира-
но (царевично); Целулоза, микрокристална; Магнезиев оксид, тежък;
Хидроксипропилцелулоза; Кросповидон (тип А); Магнезиев стеарат; Об-
вивка: Поливинил алкохол, Титанов диоксид (Е171), Макрогол/PEG 3350,
Талк, Брилянтно синьо/индиго кармин алуминиев лак (Е132).

Показания: За облекчаване симптомите на: алергичен ринит; уртикария

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и юноши (над 12 годи-
ни): Една таблетка веднъж дневно, приета със или без храна, за облек-
чаване на симптомите на алергичен ринит (включително на интерми-
тентен и персистиращ алергичен ринит) и уртикария. Има ограничен
опит от клинични изпитвания по отношение на ефикасността при
приложението на деслоратадин при юноши от 12 до 17 години.
Интермитентният алергичен ринит (наличие на симптоми в продъл-
жение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко
от 4 седмици) трябва да бъде лекуван в съответствие с оценката на
анамнезата на конкретния пациент, като след овладяване на симпто-
мите лечението може да се спре, а при рецидивирането им - да се въ-
зобнови. При персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми в
продължение на 4 и повече дни седмично и в продължение на повече от
4 седмици) на пациентите може да се предложи постоянно лечение по
време на периодите на експозиция на алергена.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или някое от помощните вещества, както и към лоратадин.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Липсват
достатъчно данни за ефикасността и безопасността на Ефестад
таблетки при деца под 12-годишна възраст. При тежка бъбречна не-
достатъчност, Ефестад трябва да се прилага с повишено внимание.
Този лекарствен продукт съдържа изомалт. Пациенти с редки наследс-
твени проблеми като непоносимост към фруктоза, не трябва да прие-
мат лекарството.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: При клинични изпитвания на деслоратадин не са наб-
людавани клинично значими лекарствени взаимодействия при съвмес-
тно приложение с еритромицин или кетоконазол. При клинично-фарма-
кологично изпитване на съвместен прием на Ефестад и алкохол не са
установени данни, че Ефестад потенцира ефектите на алкохола, изя-
вяващи се с разстройство в поведението.

Бременност и кърмене: Няма данни за безопасността на лекарстве-
ния продукт по време на бременност. Поради това не се препоръчва
приемът на Ефестад от бременни жени. Деслоратадин се излъчва в
кърмата - приемът на Ефестад от кърмачки не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: При
клинични изпитвания за оценка на въздействието върху способността
за шофиране не са установени данни, че Ефестад повлиява способ-
ността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, пациентите
трябва да бъдат предупреждавани, че макар и много рядко, при някои
хора се наблюдава сънливост, която може да се отрази върху способ-
ността им за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Таблетките Ефестад се доставят в блистери от полихло-
ротрифлуороетилен (РСТРЕ)/ поливинилхлорид(РУС)/ Алуминий. По 7,
10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 150, 180 таблетки. Не всички видо-
ве опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Stada Arzneimiltel AG, Гер-
мания

N06DA04 GALANTAGAMMA/ГАЛАНТАГАММА

Състав: Всяка капсула Galantagamma 8 mg съдържа 8 mg галантамин
(като хидробромид). Помощни вещества: Съдържание на капсулата:
Микрокристална целулоза, Повидон К30, Глицерил бехенат, Магнезиев
стеарат, Хипромелоза, Макрогол 400, Макрогол 8000, Капсула: Жела-
тин, Титанов диоксид (E171).

Показания: ГАЛАНТАГАММА е показан за симптоматично лечение на ле-
ка до умерено тежка деменция тип Алцхаймер.

Дозировка и начин на приложение: ГАЛАНТАГАММА капсули с удължено
освобождаване трябва да се прилагат веднъж дневно, сутрин, за пред-
почитане с храна. Капсулите трябва да се поглъщат цели с малко
течност. Капсулите не трябва да се дъвчат или чупят. Следва да се
осигури адекватен прием на течности по време на лечението.
Възрастни/Пациенти в напреднала възраст: Преди начало на лечението
диагнозата на вероятен Алцхаймеров тип деменция трябва адекватно
да се потвърди, в съответствие с актуалните клинични насоки. На-

чална доза: Препоръчителната начална доза е 8 mg/ден в продължение
на 4 седмици. Поддържаща доза: Толерантността и дозировката на
галантамин трябва да се преоценява редовно, за предпочитане в рам-
ките на три месеца след началото на лечението. След това, клинична-
та полза от галантамин и толерантността на пациента към лечение-
то трябва да бъдат преразглеждани периодично в съответствие с
актуалните клинични насоки. Поддържащото лечение може да продъл-
жи толкова дълго, колкото е благоприятен терапевтичния ефект и
пациентът толерира лечение с галантамин. Преустановяване приема
на галантамин трябва да се вземе предвид, когато вече не са налице
доказателства за терапевтичен ефект, или ако пациентът не понася
лечението.; Начална поддържаща доза е 16 mg/ден и пациентите тряб-
ва да бъдат лекувани с 16 mg/ден в продължение най-малко на 4 седми-
ци; Увеличение на поддържащата доза от 24 mg/ден, следва да се разг-
лежда индивидуално, след подходяща оценка, включително оценка на
клиничната полза и поносимост; При отделни пациенти, които не по-
казват повишен отговор или не толерират доза от 24 mg/ден, трябва
да се обмисли намаляване на дозата до 16 mg/ден; Не се наблюдава ре-
баунд ефект след рязко прекратяване на лечението (напр. при подго-
товка за операция).
Преминаване към Галантагамма капсули с удължено освобождаване от

галантамин таблетки или перорален разтвор: Препоръчва се на паци-
ентите да се прилага същата обща дневна доза галантамин. Пациен-
тите, които преминават на режим веднъж дневно, трябва да прие-
мат вечерта своята последна доза галантамин таблетки или перора-
лен разтвор и да започнат от следващата сутрин веднъж дневно при-
ема на ГАЛАНТАГАММА капсули с удължено освобождаване.
Чернодробно и бъбречно увреждане: Плазмените нива на галантамин
могат да бъдат увеличени при пациенти с умерено до тежко чернод-
робно или бъбречно увреждане. При пациенти с умерено увредена чер-
нодробна функция, въз основа на фармакокинетично моделиране, се
препоръчва приемът трябва да започне с 8 mg капсули с удължено ос-
вобождаване веднъж през ден, за предпочитане сутрин, в продължение
на една седмица. След това пациентите трябва да приемат 8 mg вед-
нъж дневно в продължение на четири седмици. При тези пациенти,
дневните дози не трябва да надвишават 16 mg. При пациенти с теж-
ко чернодробно увреждане (Child-Pugh - по-висок от 9), използването
на галантамин е противопоказано. Не се налага корекция на дозата
при пациенти с леко чернодробно увреждане. За пациенти с креатини-
нов клирънс по-висок от 9 ml/min не се налага корекция. При пациенти
с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс по-нисък от 9
ml/min), използването на галантамин е противопоказано.
Едновременно лечение: При пациенти, лекувани с мощни CYP2D6 или
CYP3A4 инхибитори, трябва да бъде обсъдено намаляване на дозата.
Деца: Не се препоръчва употребата на галантамин, тъй като безопас-
ността и ефикасността при деца на възраст до 17 години не са уста-
новени и не съществуват на разположение данни.
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Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Пациенти с тежка чернод-
робна недостатъчност (Child-Pugh по-висок от 9) и тежко бъбречно
увреждане (креатининов клирънс по-нисък от 9 ml/min). Галантамин е
противопоказан при пациенти, които имат значителна бъбречна и
чернодробна дисфункция.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

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

Бременност и кърмене: За галантамин няма клинични данни за случаи
на експозиция по време на бременност. Проучванията при животни са
показали репродуктивна токсичност. Трябва да се внимава, когато се
предписва па бременни жени. Не е известно дали галантамин се екск-
ретира в майчиното мляко, не са провеждани проучвания при кърмач-
ки. Ето защо, жените лекувани с галантамин, не трябва да кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Галан-
тамин има слабо до умерено влияние върху способността за шофира-
не и работа с машини. Симптомите включват замаяност и сънли-
вост, особено през първите седмици след започване на лечението.

Опаковка: ГАЛАНТАГАММА 8 mg: опаковки по 28, 30, 56, 84 или 112 кап-
сули с удължено освобождаване. Не всички видове опаковки могат да
бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Worwag Pharma GmbH &
Co. KG, Германия

М05ВА06 IBANDRONIC ACID ALVOGEN
  ИБАНДРОНОВА КИСЕЛИНА АЛВОГЕН

Състав: Една предварително напълнена спринцовка с 3 ml инжекционен
разтвор съдържа 3 mg ибандронова киселина (под формата на 3,375
mg ибандронова киселина, мононатриева сол, монохидрат). Концентра-
цията па ибандроновата киселина в инжекционния разтвор е 1 mg на
ml. Помощни вещества: Натриев хлорид, Натриев хидроксид (Е524) (за
корекция на рН), Ледена оцетна киселина (Е260), Натриев ацетат три-
хидрат, Вода за инжекции.

Показания: Лечение на остеопороза при постменопаузални жени с по-
вишен риск от фрактури. Доказано е намаление на риска от вертеб-
рални фрактури; не е установена ефикасност по отношение на фрак-
тури на шийката на бедрената кост.

Дозировка и начин па приложение: За интравенозно приложение. Изис-
ква се стриктно придържане към интравенозния път на приложение!
Препоръчваната доза ибандронова киселина е 3 mg, приложена под фор-
мата на интравенозна инжекция в продължение на 15 - 30 секунди през
3 месеца. Оптималната продължителност на лечението на остеопо-
роза с бифосфонати не е установена. Необходимостта от продължа-
ване на лечението трябва да се преоценява периодично въз основа на
ползите и потенциалните рискове от прилагането на ибандронова ки-
селина индивидуално за всеки пациент, особено след 5 или повече годи-
ни на употреба. Пациентите трябва да получават допълнително кал-
ций и витамин D. Ако се пропусне доза, инжекцията трябва да се при-
ложи при първа възможност. След това инжекциите трябва да се пла-
нират на всеки 3 месеца от датата на последната инжекция.
Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено
бъбречно увреждане, когато серумният креатинин е < 200 mcmol/l
(2,3 mg/dl) или когато креатининовият клирънс (измерен или изчислен)
е > 30 ml/min.

Ибандронова киселина инжекционен разтвор не се препоръчва за упот-
реба при пациенти, които имат серумен креатинин над 200 mcmol/l
(2,3 mg/dl) или креатининов клирънс (измерен или изчислен) под 30
ml/min, поради ограничените клинични данни от проучвания, в които
участват пациенти от тези групи. Тъй като няма съответно прило-
жение на ибандроновата киселина при деца, лекарственият продукт не
е проучван при педиатричната популация.

Противопоказания: Свръхчувствителност към ибандронова киселина
или към някое от помощните вещества.; Хипокалциемия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Трябва
да се внимава ибандронова киселина инжекционен разтвор да не се
прилага интраартериално или паравенозно, тъй като това може да
доведе до увреждане на тъканите.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Метаболитни взаимодействия не са вероятни, тъй
като ибандроновата киселина не инхибира основните чернодробни
P450 изоензими при човека и е доказано, че не индуцира чернодробната
система цитохром P450 при плъхове. Освен това, свързването с плаз-
мените протеини е приблизително 85% - 87% (определено in vitro при
терапевтични концентрации на ибандроновата киселина) и поради то-
ва потенциалът за взаимодействие с други лекарствени продукти,
дължащ се на изместване, е малък. Ибандроновата киселина се елими-
нира само чрез бъбречна екскреция и не се подлага на биотрансформа-
ция. Секреторният път изглежда не включва известните системи за
киселинен или алкален транспорт, участващи в екскрецията на други
лекарствени вещества. Проучвания на фармакокинетичните взаимо-
действия при постменопаузални жени показват липсата на потенциал
за взаимодействия с тамоксифен или хормоно-заместителна терапия
(естроген). Не са наблюдавани взаимодействия при едновременно при-
лагане с мелфалан/преднизолон при пациенти с мултиплен миелом.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват достатъчно данни.
Проучвания при плъхове показват известна репродуктивна токсич-
ност. Ибандроновата киселина не трябва да се използва по време на
бременност. Поради недостатъчно данни Ибандроновата киселина не
трябва да се прилага в периода на кърмене. В репродуктивни проучва-
ния при плъхове при приложение на ибандронова киселина фертилитета
намалява!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания!

Опаковка: Предварително напълнени спринцовки (3 ml) от безцветно
стъкло тип I, съдържащи 3 ml инжекционен разтвор. Опаковки от 1, 4
или 5 предварително напълнена спринцовка и 1, 4 или 5 инжекционни иг-
ли. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Когато продук-
тът се прилага в съществуваща линия за интравенозна инфузия, Ин-
фузионният разтвор трябва да се ограничи или до физиологичен разт-
вор или до 50 mg/ml (5%) разтвор на глюкоза. Това важи и за разтвори,
които се използват за промиване на входния клапан и други изделия.

Притежател на разрешението за употреба: Alvogen, Люксембург

КОНОПЕНО МАСЛО
Хранителна добавка

Състав на една капсула: 100% студено пресовано  масло от семена
Коноп - 400 mg, съдържа 99.8% растителни ненаситени мастни кисе-
лини/Омега3,6,9/. Състав на капсулата: желиращ агент - желатин и
глицерин.
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Приложение: Природен антиоксидант и енергиен източник релаксиращ
нервната система; Подпомага женското здраве; Действа благоприят-
но върху функциите на половата система и дихателната система;
Действа благоприятно върху функцията на простатната жлеза и пи-
кочо – половата система; Оказва благоприятен ефект върху функции-
те на кожата, косата,ноктите и ставите; Действа благоприятно
върху дейността на стомашно – чревния тракт; Подпомага функцио-
налните нива на мастната обмяна и холестерол.
Начин на употреба: по 1 капсула 3 пъти дневно. Хранителната добав-
ка не е подходяща за бременни, кърмачки, малки деца и при индивидуал-
на непоносимост към съставните вещества.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Хранителната добав-
ка да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: по 60 меки желатинови капсули

Произведено: В завод на Ренифарма Оперейшън ООД, за Буров ЕООД

N06AX11 MIRTAZAPINE AUROBINDO
  МИРТАЗАПИН АУРОБИНДО

Състав: Всяка диспергираща се таблетка съдържа 15 mg миртазапин.
Помощни вещества: Кросповидон, (тип В), Манитол (E421), Целулоза,
микрокристална; Аспартам (Q951) - 3 mg; Силициев диоксид, колоиден
безводен; Магнезиев стеарат; Ягодово-гуаранов аромат [малтодекс-
трин, пропилен гликол, изкуствен аромат, оцетна киселина (<1%);
Ментов аромат [изкуствен аромат, царевична скорбяла]

Показания: Лечение на епизоди на тежка депресия.

Дозировка и начин на приложение: Ефективната дневна доза е обикно-
вено между 15 и 45 mg; началната доза е 15 или 30 mg. Миртазапин
започва да проявява ефекта си обикновено след 1 -2 седмици лечение.
Лечение с подходяща доза трябва да доведе до положителен ефект до
2-4 седмици. При недостатъчен ефект дозата може да се увеличи до
максималната доза. Ако след още 2-4 седмици няма ефект, тогава ле-
чението трябва да бъде прекратено. При пациенти в старческа въз-
раст увеличаване на дозата трябва да се прави под внимателен над-
зор, за да се постигне задоволително и безопасно повлияване.
Деца и юноши под 18-годишна възраст: Миртазапин не трябва да се
използва при деца и юноши под 18-годишна възраст, тъй като ефек-
тивността му не беше доказана в две краткосрочни клинични проуч-
вания и поради съображения за безопасност. Клирънсът на миртаза-
пин може да бъде понижен при пациенти с умерено до тежко бъбречно
увреждане (креатининов клирънс <40 ml/min). Това трябва да се вземе
под внимание, когато се предписва Миртазапин на тази категория па-
циенти. Клирънсът на миртазапин може да бъде понижен при пациен-
ти с чернодробно увреждане. Това трябва да се вземе под внимание,
когато се предписва Миртазапин на тази категория пациенти, особе-
но при тежко чернодробно увреждане, тъй като пациенти с тежко
чернодробно увреждане не са проучвани. Миртазапин има елиминацио-
нен полуживот от 20-40 часа и следователно Миртазапин е подходящ
за прилагане веднъж дневно. За предпочитане е да се приема като ед-
нократна вечерна доза преди лягане. Миртазапин може също да бъде
прилаган като две разделени дози (една сутрин и една вечер, по-висо-
ката доза трябва да се приема вечер). Таблетките трябва да се прие-
мат през устата. Таблетката бързо ще се разпадне и може да бъде
преглътната без вода. Пациенти с депресия трябва да се лекуват за
период от поне 6 месеца, за да е сигурно, че не проявяват симптоми
на депресия. Препоръчително е лечението с миртазапин да се преуста-
нови постепенно, за да се избегнат симптоми на отнемане.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Едновременно прилагане на
миртазапин и инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

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

Бременност и кърмене: Ограничени данни за употребата на миртаза-
пин при бременни жени не показват повишен риск от вродени малфор-
мации. Експериментални проучвания при животни не показват никакви
тератогенни ефекти от клинично значение, обаче се наблюдава ток-
сичност на развитието. Трябва да се проявява предпазливост, когато
се предписва на бременни жени. Ако Миртазапин е използван до или
малко преди раждане, се препоръчва постнатално наблюдение на новоро-
деното предвид възможни ефекти от преустановяване на лечението.
Епидемиологични данни предполагат, че употребата на SSRIs по време
на бременност, особено в края на бременността, може да увеличи
риска от устойчиви белодробна хипертония при новородени (PPHN).
Въпреки че няма изследвания, които проучват връзката между разви-
тие на PPHN и лечение с миртазапин, подобен потенциален риск не мо-
же да се изключи, предвид механизма на действие (увеличаване на кон-
центрациите на серотонин). Експериментални проучвания при живот-
ни и ограничени данни от проучвания при хора показват отделяне на
миртазапин в кърмата само в много малки количества. Трябва да се
вземе решение дали да се продължи/преустанови кърменето или да се
продължи/преустанови лечението с Миртазапин, като прецени полза-
та от кърменето за детето и тази от лечение за жената.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Мир-
тазапин повлиява в малка до умерена степен способността за шофи-
ране и работа с машини. Миртазапин може да навреди на концентра-
цията и бдителността (особено в началната фаза на лечение). Пациен-
тите трябва да избягват извършването на потенциално опасни дей-
ности, които изискват бдителност и добра концентрация, като шо-
фиране на моторно превозно средство или работа с машини, по всяко
време, когато са повлияни.

Опаковка: Полиамиден/ алуминиев/ PVC / хартиен /полиестерен/ алуми-
ниево перфориран блистер с еднократни дози. По 6, 18, 30, 48, 90 и 96
таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в про-
дажба.

Притежател на разрешението за употреба: Aurobindo Pharma Limited

OTIRELAX/ОТИРЕЛАКС

Състав: В 100 g се съдържат 4 g феназон(phenazone) и 1 g лидокаинов
хидрохлорид (lidocaine hydrochloride); помощни вещества: натриев тио-
сулфат, етанол 96%, пречистена вода, натриев хидроксид за корекция
на pH (като 1 моларен разтвор) и глицерол.

Показания: Този лекарствен продукт е предназначен за локално симп-
томатично повлияване на болката, специално при: остро неперфорира-
ло възпаление на средното ухо; вирусно възпаление на ухото при грип;
баротравма (в резултат на гмуркане или пътуване със самолет).

Противопоказания: Не използвайте ако сте: ако сте алергични (свръх-
чувствителни) към активните вещества или към някоя от останали-
те съставки на това лекарство; свръхчувствителни към производни
на пиразолона (метамизол, изпропил, амино-феназон, пропил-феназон);
имате перфорация на тъпанчето.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Това ле-
карство не може да се прилага при някои пациенти. Ако имате перфо-
рирана тъпанчева мембрана, това лекарство може да предизвика не-
желани ефекти в средното ухо. Необходимо е внимание при прилагане
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на продукта на пациенти с променена чернодробна функция, епилепсия,
ритъмни и проводни нарушения на сърцето, миастения или състояние
на шок. Не използвайте това лекарство за повече от 10 дни и/или не
превишавайте препоръчваната дозировка. Преустановете лечението и
се консултирайте незабавно Вашия лекар, ако се появят съпътства-
щи или други симптоми на алергични реакции.

Бременност и кърмене: Посъветвайте се с Вашия лекар или фарма-
цевт преди употребата на каквото и да е лекарство.

Дозировка: Обичайната доза е 4 капки в болното ухо, 2 до 3 пъти
дневно. Максималната продължителност на лечението е 10 дни. Ако
използвате ОТИРЕЛАКС едновременно с други капки за уши, осигурете
интервал от 30 минути между прилагането им.

Лекарствена форма: Лекарствен продукт без лекарско предписание

Опаковка: 15 мл бяло пластмасово шише в картонена опаковка

Притежател на разрешението за употреба: Фортекс Нутрасюти-
калс ООД, България

Производител: Sc. Rompharm Company SRL. Румъния

М05ВА06 QUODIXOR/КВОДИКСОР

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа: 150 mg ибандронова ки-
селина (Ibandronic acid) (като натриев ибандронат монохидрат). По-

мощни вещества: Ядро: Повидон, Микрокристална целулоза; Прежела-
тинирано царевично нишесте; Кросповидон; Колоиден силициев диок-
сид, безводен; Глицерол дибехенат; Обвивка: Опадрай OY-LS-28908
(White II) със състав: Хипромелоза, Лактоза монохидрат, Титанов ди-
оксид Е171, Макрогол 4000.

Показания: Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с пови-
шен риск от фрактури. Доказано е намаляване на риска от вертебрал-
ни фрактури; не е установена ефикасност при фрактури на шийката
на бедрената кост.

Дозировка н начин на приложение: Препоръчваната доза е една филми-
рана таблетка от 150 mg веднъж месечно. Желателно е таблетката
да се приема на една и съща дата всеки месец. Кводиксор трябва да се
приема след гладуване през нощта (най-малко в продължение на 6 часа)
и 1 час преди първия прием на храна или напитки (с изкл. на вода) за
деня или перорален прием на други лекарствени продукти или храни-
телни добавки (вкл. калций). В случай че пропуснат една доза, пациен-
тите трябва да бъдат информирани да вземат една таблетка Кво-
диксор 150 mg на следващата сутрин, след като са установили това,
освен ако до следващата планирана доза остават по-малко от 7 дни.
След това пациентите трябва да се върнат към прием на дозата вед-
нъж месечно на първоначално планираната дата. Ако следващият пла-
нирана доза е в рамките на 7 дни, пациентите трябва да изчакат до
следващата доза и след това да продължат да приемат по една таб-
летка веднъж месечно, както е планирано първоначално. Пациентите
не трябва да вземат две таблетки в рамките на една седмица. При
недостатъчен прием с храната, пациентите трябва да получават до-
пълнително калций. и/или витамин D. Оптималната продължителност
на лечението на остеопороза с бифосфонати не е установена. Необхо-
димостта от продължаване на лечението трябва периодично да се
преоценява въз основа на ползите и потенциалните рискове от прила-
гане на Кводиксор 150 mg при всеки отделен пациент, особено след 5
или повече години на употреба.
Специални популации: Ибандронова киселина не се препоръчва при паци-
енти с креатининов клирънс под 30 ml/min, поради ограничения клини-
чен опит. Педиатрична популация: Няма подходящо приложение на Кво-

диксор при деца и не са провеждани проучвания в педиатричната попу-
лацията.
Начин на приложение Перорално приложение. Таблетките трябва да се
поглъщат цели с чаша обикновена вода (180 до 240 ml), докато пациен-
та е в седнало или изправено положение. Пациентите не трябва да за-
емат легнало положение в продължение на 1 час след приема на Кво-
диксор. Обикновената вода е единствената напитка, с която трябва
да се приема Кводиксор. Моля, имайте пред вид, че някои минерални
води може да имат по-високо съдържание на калций и поради това не
трябва да се използват. Пациентите не трябва да дъвчат или смучат
таблетката, поради възможност от поява на орофарингеални язви.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Хипокалциемия; Нарушения на
хранопровода, които забавят изпразването на хранопровода, като
структури или ахалазия; Невъзможност пациентът да стои прав или
да седи в изправено положение в продължение поне на 60 минути.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

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

Бременност и кърмене: Кводиксор не трябва да се използва по време
на бременност и кърмене.

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

Опаковка: Кводиксор 150 mg филмирани таблетки в PA/A1/PVC-A1
блистер (alu-alu блистер) съдържащ 1 или 3 таблетки. Не всички видо-
ви опаковки могат да бъдат пусната в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Alvogen

N04BA02 SINEPAR/СИНЕПАР

Състав: СИНЕПАР 200 mg/50 mg таблетки с удължено освобождаване
съдържат леводопа (levodopa) 200 mg и карбидопа (carbidopa) 50mg (под
формата на карбидопа монохидрат/carbidopa monohydrate 53,50 mg).
Помощни вещества: Сърцевина: Хипромелоза (Pharmacoat 603), Хипро-
мелоза (Methocet 50LV), Силициев диоксид, колоиден, безводен Фумаро-
ва киселина, Натриев стеарил фумарат, Хинолиново жълто (Е104); Об-
вивка: Хипромелоза (Pharmacoat 606), Макрогол 6000, Жълт железен ок-
сид (Е172), Червен железен оксид (Е172), Титаниев диоксид (Е171).

Показания: Идиопатична Паркинсонова болест, Постенцефалитен пар-
кинсонизъм; Симптоматичен паркинсонизъм (въглеокисна или манга-
нова интоксикация); При пациенти с Паркинсонова болест или паркин-
сонизъм, които приемат витаминни препарати, съдържащи пиридок-
син; За редуциране на феномена на изключване при пациенти, лекувани
преди това с лекарства, съдържащи леводопа / декарбоксилазен инхи-
битор, или само леводопа, които са имали двигателна нестабилност,
характеризираща се с влошаване, свързано с феномена на изчерпване
на дозата, дискннезии, свързани с пикова доза, акинезия или подобни
прояви на краткотрайни двигателни нарушения.

Дозировка и начин на приложение: Дневната дозировка трябва да се
определя чрез внимателно покачване или намаляване на дозата. Паци-
ентите трябва да бъдат мониторирани често през периода на адап-
тиране на дозата, особено с оглед на поява или влошаване на усещане-
то за гадене или на патологичните неволеви движения (дискинезия,



18.03.2013 г., НОВИ ПРЕПАРАТИ, "ИНФОФАРМА", София, тел./факс: 02/963-05-44, 02/963-45-43

16

дистония). СИНЕПАР 200 mg / 50 mg може да се прилага само като ця-
ла таблетка. Таблетките не трябва да се чупят или дъвчат, за да се
съхранят свойствата им на таблетки с удължено освобождаване.
Стандартните антипаркинсонови лекарства, освен леводопа като са-
мостоятелен продукт, могат да продължат да бъдат прилагани, ако
бъде предписан СИНЕПАР 200 mg / 50 mg, макар че може да се наложи
тяхната дозировка да бъде съответно адаптирана. Тъй като карбидо-
па предотвратява отслабването на ефектите на леводопа, обуслове-
ни от пиридоксин, СИНЕПАР 200 mg / 50 mg може да бъде прилаган при
пациенти, получаващи допълнително пиридоксин (витамин В6). Пълна-
та информация търсете в КХП!

Противопоказания: Неселективните инхибитори на моноаминооксида-
зата (МАО) са противопоказни за едновременна употреба със СИНЕ-
ПАР 200 mg / 50 mg. Тези инхибитори трябва да бъдат спрени най-мал-
ко две седмици преди началото на терапията. Синепар може да се при-
ема едновременно с препоръчвана от производителя доза на МАО ин-
хибитор със селективност за МАО тип В (например селегилинов хид-
рохлорид).  СИНЕПАР 200 mg/50 mg е противопоказан при пациенти с
анамнестични данни за свръхчувствителност към който и да е от
компонентите на таблетките, както и при пациенти с тесноъгълна
глаукома. Тъй като леводопа може да активира Малигнен меланом, СИ-
НЕПАР 200 mg / 50 mg не трябва да се прилага при пациенти, при кои-
то се установяват подозрителни за такъв процес диагностично неи-
зяснени кожни лезии или пациенти с анамнеза за меланом.
Употребата на таблетките с удължено освобождаване при пациенти с
остра психоза е противопоказано.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти и други форми на взаимо-
действие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Употребата на СИНЕПАР 200 mg / 50 mg при
жени в репродуктивна възраст изисква сравняване на очакваните по-
ложителни ефекти от лечението с възможните рискове при настъп-

ване на бременност. Тъй като редица лекарства се отделят в мляко-
то и поради риска за настъпване на сериозни нежелани лекарствени
реакции при кърмачетата, трябва да се вземе съответното решение
за прекъсване на кърменето или за прекратяване на лечението със СИ-
НЕПАР 200 mg / 50 mg, след като се прецени степента на важност на
лекарствения продукт за здравето на майката.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Инди-
видуалният отговор спрямо лекарството може да варира. Има регис-
трирани оплаквания от сънливост и/или внезапни епизоди на заспива-
не, и пациентите трябва да бъдат информирани да избягват да шофи-
рат, или да се занимават с дейности, при които намаленото внима-
ние може да изложи тях или други хора на риск от сериозно нараняване
или смърт, докато подобни повтарящи се епизоди и сънливост бъдат
овладяни.

Опаковка: PVC/PVDC/A1 блистери. В една картонена кутия се съдър-
жат 10 блистера.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД

СИЛА 500
Хранителна добавка

Състав на една капсула: креатин /монохидрат/ - 220 mg и лактоза.
Препоръчваната дневна доза от три капсули съдържа: креатин /моно-
хидрат/ - 660 mg и лактоза. Състав на капсулата: желиращ агент –
желатин.

Приложение: Подпомага функциите на сърдечно – съдовата, имунната
система и циркулацията на кръвта в долните крайници; Действа бла-
гоприятно при физическо натоварване.

Начин на употреба: по 1 капсула 3 пъти дневно. Хранителната добав-
ка не е подходяща за бременни , кърмачки, малки деца и при индивиду-
ална непоносимост към съставните вещества. Да не се превишава
препоръчваната дневна доза. Хранителната добавка, да не се използва
като заместител на разнообразнато хранене.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули.

Произведено: в завод на Ренифарма оперейшън ООД, за Буров ЕООД

С09АD04 STOPRESS/СТОПРЕС

Състав: Всяка таблетка съдържа 8 mg терт-бутиламинов периндоп-
рил / perindopril tert-butylamine, което се равнява на 6.67 mg периндоп-
рил. Помощни вещества: Манитол, Кросповидон тип А, Кополимер на
бутил метакрилат, Колоидален хидрофобен силиций, безводен , Магне-
зиев стеарат.

Показания: Хипертония, Лечение на хипертония, Сърдечна недостатъч-
ност, Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност, Стабил-
на коронарна болест на сърцето; Намаляване риска от сърдечно-съдо-
ви инциденти при пациенти с анамнеза за прекаран инфаркт на
миокарда и/или реваскуларизация.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчва се perindopril да се прие-
ма веднъж дневно сутрин преди хранене. Дозата трябва да бъде инди-
видуализирана съобразно профила на пациента и повлияването на кръв-
ното налягане.
Хипертония: Perindopril може да се използва като монотерапия или в
комбинация с антихипертензивни средства с друг клас. Препоръчвана-
та начална доза е 4 mg давана веднъж дневно сутрин. При пациенти
със силно активирана ренин-ангиотензин-алдостерон система /по-спе-
циално при реноваскуларна хипертония, нарушения на водно-солевия ба-
ланс, сърдечна декомпенсация или тежка хипертония/, след приема на
началната доза може да се наблюдава рязко понижаване на кръвното
налягане. При такива пациенти се препоръчва начална доза от 2 mg и
лечението трябва да започне под лекарски контрол. Дозата може да
се увеличава до 8 mg веднъж дневно след едномесечно лечение. След
започване на лечението с perindopril може да настъпи симптоматична
хипотония, по-вероятно при пациенти, които се лекуват едновремен-
но с диуретици. Затова е необхдимо повишено внимание, тъй като
тези пациенти могат да имат нарушение на водно и/или солевия ба-
ланс. При възможност диуретикът трябва да се спре 2 до 3 дни преди
началото на терапията с perindopril. При хипертензивни пациенти, при
които диуретикът не може да се спре, терапията с perindopril трябва
да започне с доза от 2 mg. Бъбречната функция и серумният калий
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трябва да бъдат под наблюдение. Следващата доза perindopril трябва
да се адаптира според повлияването на кръвното налягане. При необ-
ходимост терапията с диуретици може да се възобнови.
При пациенти в напреднала възраст лечението трябва да започне с
доза от 2 mg, която може прогресивно да се увеличава до 4 mg след
един месец, а след това до 8 mg, ако е необходимо, в зависимост от
бъбречната функция. Прочетете КХП!
Симптоматична сърдечна недостатъчност: Препоръчва се perindopril,
обикновено заедно с не-съхраняващ калия диуретик и/или дигоксин
и/или бета-блокер, да се прилага под строг лекарски контрол, с препо-
ръчителна начална доза от 2 mg, приемана сутрин. Тази доза може да
се увеличава с по 2 mg през интервали от най-малко 2 седмици до дос-
тигане на 4 mg веднъж дневно, ако се понася добре. Корекцията на до-
зата зависи от клиничния отговор на отделния пациент. При пациен-
ти с тежка сърдечна недостатъчност и такива, изложени на висок
риск /пациенти с увредена бъбречна функция и тенденция за електроли-
тен дисбаланс, пациенти получаващи едновременно и диуретици и/или
лечение с вазодилататори/, лечението трябва да се провежда под
строг лекарски контрол. Прочетете КХП!
При пациенти, изложени на висок риск от симптоматична хипотония,
например пациенти с нарушен водно-електролитен баланс, такива с
хиповолемия или пациенти на масивна терапия с диуретици, тези със-
тояния трябва да бъдат коригирани, ако е възможно, преди започване
на терапия с perindopril. Необходимо е да се проследява кръвното наля-
гане, бъбречната функция и стойностите на серумния калий, както
преди, така и по време на лечението с perindopril.
Стабилна коронарна болест на сърцето: Прочетете КХП!
При пациенти с бъбречно увреждане дозировката трябва да се опреде-
ля според креатининовия клирънс Прочетете КХП!
При пациенти с чернодробно увреждане не се налага коригиране на до-
зата.
Приложение при деца: Не се препоръчва употребата на Stopress таб-
летки при деца поради липсата на данни за безопасността и ефикас-
ността. Прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
perindopril или към някое от помощните вещества или към друг АКЕ-
инхибитор; Анамнеза за ангиоедем във връзка с предшестваща тера-
пия с АКЕ инхибитор; Наследствен или идиопатичен ангиоедем; По вре-
ме на втория и третия триместър на бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Употребата на АКЕ-инхибитори не се препо-
ръчва през първия триместър на бременността. Употребата на АКЕ-
инхибитори е противопоказана през втория и третия триместър на
бременността.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Поня-
кога може да настъпи замайване или умора, които трябва да се взе-
мат под внимание при шофиране и работа с машини.

Опаковка: Блистерни опаковки ACLAR/PVC/алуминий в картонени ку-
тии. Опаковка с 30 таблетки

Притежател на разрешението за употреба: Pharmaceutical Works
POLPHARMA SA

N05AЕ04 ZIPWELL/ЗИПУЕЛ

Състав: Всяка твърда капсула съдържа зипразидон хидрохлорид
(ziprasidone hydrochloride), еквивалентен на 20 mg, 40 mg, 60 mg или 80
mg зипразидон (ziprasidone). Помощни вещества: Магнезиев стеарат;
Силициев диоксид колоиден, безводен; Кроскармелоза натрий; Прежела-
тинизирано царевично нишесте; Титанов диоксид E171, Желатин; Ин-
диго кармин Е132, Титанов диоксид E171

Показания: Зипразидон е показан за лечение на шизофрения при възрас-
тни. Зипразидон е показан за лечение на манийни и смесени епизоди с
умерена тежест при биполярно разстройство при възрастни, деца и
юноши на възраст 10-17 години (предотвратяване на епизоди на бипо-
лярно разстройство не е установено).

Дозировка и начин на приложение: Препоръчваната доза за активно
лечение на шизофрения и биполярна мания е 40 mg зипразидон два пъти
дневно, приети с храна. Впоследствие, дневната доза може да бъде ко-
ригирана според индивидуалния клиничен статус до максимална доза
от 80 mg два пъти дневно. Ако е показано, максималната препоръчва-
на доза може да бъде достигната на третия ден от лечението. От
особена важност е да не се надвишава максималната доза, тъй като
профилът на безопасност при 160 mg на ден не е потвърден и зипразв-
дон се свързва с дозо-зависимо удължаване на QT-интервала. При под-
държащо лечение на шизофрения, на пациентите трябва да се прилага
най-ниската ефективна доза - в много случаи доза от 20 mg два пъти
дневно може да бъде достатъчна.
Пациенти в старческа възраст: Обикновено по-ниска начална доза не е
показана, но е добре да се има предвид при пациенти на и над 65 годи-
ни, когато клиничните данни го изискват.
Употреба при бъбречно увреждане: Не се изисква корекция на дозата
при пациенти с увредена бъбречна функция.
Употреба при чернодробно увреждане: При пациенти с чернодробна не-
достатъчност трябва да се има предвид прилагането на по-ниски дози.
Деца и юноши: Биполярна мания: Препоръчваната доза за активно ле-
чение на биполярна мания при педиатрични пациенти (на възраст от
10 до 17 години) е единична доза от 20 mg в ден 1, с храна. След това,
зипразидон трябва да се приема с храна два пъти дневно и дозата
трябва да се титрува в продължение на 1 - 2 седмици до таргетния
интервал от 120 - 160 mg/дневно при пациенти с тегло > 45 kg, или
до таргетния интервал от 60 - 80 mg/дневно при пациенти с тегло
<45 kg. Следователно, дозировката трябва да се коригира на базата
на индивидуалния клиничен статус в граници от 80 - 160 mg/дневно
при пациенти с тегло > 45 kg или 40 - 80 mg/дневно при пациенти с
тегло < 45 kg. Асиметрична дозировка, със сутрешни дози от 20 mg
или 40 mg по-ниски от вечерните дози, са били разрешени при клинични
проучвания.
От особено значение е да не се превишава максималната доза в зави-
симост от теглото на пациента, тъй като профилът на безопасност
над максималната доза от 160 mg/ден за деца > 45 kg и 80 mg/ден за
деца < 45 kg) не е потвърден и зипразидон се свързва с дозо-зависимо
удължаване на QT интервала.
Шизофрения: Безопасността и ефикасността на зипразидон при педи-
атрични пациенти с шизофрения не е установена.

Противопоказания: Свръхчувствителност към зипразидон или към ня-
кое от помощните вещества. Известен удължен QT- интервал. Вро-
ден синдром на удължен QT-интервал. Прекаран наскоро остър миокар-
ден инфаркт. Декомпенсирана сърдечна недостатъчност. Аритмии,
лекувани с антиаритмични лекарствени продукти клас IA или III; Съ-
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пътстващо лечение с лекарствени продукти, които удължават QT-ин-
тервала, като антиаритмици клас IА или III, арсениев триоксид, хало-
фантрин, левометадил ацетат, мезоридазин, тиоридазин, пимозид,
спарфлоксацин, гатифлоксацин, моксифлоксацин, долазетрон мезилат,
мефлокин, сертиндол или цисаприд.

Специални предупреждения и мерки за употреба и Взаимодействие с
други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Про-

четете КХП!

Бременност и кърмене: Проучванията за репродуктивна токсичност
показват неблагоприятни ефекти върху репродуктивния процес при
дози, свързани с токсичост и/или седиране на майката. Няма данни за
тератогенен ефект. Не са провеждани проучвания при бременни жени.
По тази причина жени в детеродна възраст, приемащи зипразидон,
трябва да бъдат посъветвани да използват подходящ контрацепти-
вен метод. Тъй като опитът при хора е ограничен, приложението на
зипразидон по време на бременност не се препоръчва, освен ако очак-
ваната полза за майката надвишава потенциалния риск за плода. При
новородените, изложени на антипсихотици (вкл. зипразидон) по време
на третия триместър от бременността има риск от нежелани реак-
ции, включващи екстрапирамидни симптоми и/или симптоми на отне-
мане, които могат да варират по тежест и продължителност. Има
съобщения за възбуда, хипертония, хипотония, тремор, сънливост,
респираторен дистрес или нарушения в храненето. Следователно, но-
вородените трябва да бъдат наблюдавани внимателно.
Не е известно дали зипразидон се екскретира в кърмата. Ако приемат
зипразидон, пациентките не трябва да кърмят. Кърменето трябва да
се прекрати, в случай че лечението със зипразидон е наложително.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Зипра-
зидон може да причини сънливост и може да повлияе върху способ-
ността за шофиране и работа с машини. Пациентите, които има ве-
роятност да шофират или работят с машини, трябва да бъдат пре-
дупредени за това.

Опаковка: Блистери от OPA-AL-PVC/AL фолио и опаковка за таблетки
от (HDPE) със запушалка (LDPE) и защитен пръстен и сушител (сили-
кагел). Блистери: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 и 100 твърди капсу-
ли. Опаковка за таблетки: 100 твърди капсули. Не всички видове опа-
ковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf, Ис-
ландия

Преводачески услуги, официални преводи, легализации.
За контакт: yanaemilova@yahoo.com; 0878 286 532

Продава се / Дава се под наем аптека с разрашителни, обзавеждане, складова наличност.
Много подходящо място, гр. София, жк. Младост 1А; За контакти - GSM: +359 888 295 148

Продавам пълно аптечно обзавеждане: работна маса, шкафове и ел. уреди. Може и честично.
За контакти - GSM: +359 888 295 148

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  ф а к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ р ж а т  д о  1 0  д у м и .
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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

С09СА06 CARDESART/КАРДЕСАРТ

Състав: Всяка таблетка съдържа 8 mg кандесартан цилексетил. По-
мощни в-ва: Всяка таблетка от 8 mg съдържа лактоза монохидрат
54,8 mg; Хидроскипропилцелулоза; Царевично нишесте; Диетиленглико-
лов моноетилетер; Магнезиев стеарат; Железен оксид червен.

Показания: Кардесарт е показан за: Лечение на есенциална хипертония
при възрастни; Лечение на възрастни пациенти със сърдечна недоста-
тъчност и нарушена левокамерна систолна функция (фракция на изт-
ласкване на лява камера < 40%) като допълнение към лечението с ин-
хибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ инхибитори) или
при непоносимост към АСЕ инхибиторите.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Кардесарт
трябва да се приема еднократно дневно с или без храна. Бионалич-
ността на Кардесарт не се влияе от приема на храна. Артериална хи-
пертония: Препоръчителната начална доза и обичайната поддържаща
доза на Кардесарт е 8 mg еднократно дневно. По-голяма част от ан-
тихипертензивния ефект се постига в рамките на 4 седмици. При ня-
кои пациенти, чието артериално налягане не се контролира адекват-
но, дозата може да се повиши до 16 mg еднократно дневно и до макси-
мална доза 32 mg еднократно дневно. Терапията трябва да се кориги-
ра в зависимост от повлияването на артериалното налягане. Карде-
сарт може да се прилага също и с други антихипертензивни средства.
Има данни, че добавянето на хидрохлоротиазид дава адитивен антихи-
пертензивен ефект при различни дози Кардесарт.
Пациенти с намален вътресъдов обем: Начална доза от 4 mg може да
се има предвид при рискови за развитие на хипотония пациенти, като
например такива с евентуално обемно изчерпване.; Пациенти с бъб-
речно увреждане: При пациенти с бъбречно увреждане, включително и
такива на хемодиализа, началната доза е 4 mg. Дозата трябва да се
титрира в зависимост от отговора. Опитът при пациенти с много
тежка или терминална бъбречна недостатъчност (Сlсr< 15 ml/min) с
ограничен.
Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с леко до умерено
чернодробно увреждане се препоръчва начална доза 4 mg еднократно
дневно. Дозата може да се коригира в зависимост от отговора. При
пациенти с тежко чернодробно увреждане и/или холестаза Кардесарт е
противопоказан; Чернокожи пациенти: При чернокожи пациенти, в
сравнение с нечернокожи, за постигане на контрол на артериалното
налягане може по-често да се налага възходящо титриране на дозата
на Кардесарт и едновременно прилаганите лекарствени продукти
Сърдечна недостатъчност: Обичайната препоръчителна начална доза
на Кардесарт е 4 mg еднократно дневно. Възходящото титриране до
таргетната доза от 32 mg еднократно дневно (максимална доза) или
до максимално поносимата доза се осъществява чрез удвояване на
дозата през интервали от поне 2 седмици. Оценката на пациентите
със сърдечна недостатъчност винаги трябва да включва оценка на
бъбречната функция, включително мониториране на креатинина и ка-
лия в серума. Кардесарт може да се прилага с други средства за лече-
ние на сърдечна недостатъчност, включително АСЕ инхибитори, бе-
та-блокери, диуретици или сърдечни гликозиди, както и с комбинации
от тези лекарствени продукти. Комбинацията от АСЕ инхибитор, ка-
лий-съхраняващ диуретик (напр. спиронолактон) и Кардесарт не се
препоръчва и следва да се има предвид само след внимателна оценка
на потенциалните ползи и рискове.
Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността на Кардесарт
за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност не

са установени при деца на възраст до 18 години.

Противопоказания: Свръхчувствителност към кандесартан цилексе-
тил или към някое от помощните вещества. Втори и трети тримес-
тър на бременността. Тежко чернодробно увреждане и/или холестаза.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Не се препоръчва приемът на АПРА през пър-
вия триместър на бременността. По време на втория и третия три-
местър на бременността приемът на АПРА е противопоказан. При ус-
тановяване на бременност лечението с АПРА трябва да се спре неза-
бавно и, ако е уместно, да се започне алтернативно лечение. Кърмаче-
та, чиито майка са приемали AПPA, трябва да са под непосредствено
наблюдение за развитие на хипотония. Приложението на Кардесарт не
се препоръчва по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания за ефектите на кандесартан върху способ-
ността за шофиране и работа с машини. Все пак трябва да се вземе
под внимание, че понякога, по време на лечението с Кардесарт, е въз-
можна поява на замаяност или отпадналост.

Опаковка: Всеки PVC/AI блистер съдържа 10 таблетки. Всяка кутия съ-
държа 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачес-
твените Лекарства АД

L01BC05 GEMBIN/ГЕМБИН

Състав: Един ml концентрат за инфузионен разтвор съдържа 40 mg
гемцитабин (gemcitabine) (като хидрохлорид). Всеки флакон от 5 ml съ-
държа 200 mg гемцитабин (gemcitabine) (като хидрохлорид). Всеки фла-
кон от 25 ml съдържа 1 g гемцитабин (gemcitabine) (като хидрохлорид).
Всеки флакон от 50 ml съдържа 2 g гемцитабин (gemcitabine) (като
хидрохлорид). Помощни вещества: Динатриев фосфат, безводен, Нат-
риев хидроксид натрий 3,95 mg/ml, Солна киселина, етанол безводен
395 mg/ml, Вода за инжекции.

Показания: Гемцитабин е показан за лечение на локално напреднал или
метастатичен карцином на пикочния мехур в комбинация с цисплатин.
Гемцитабин е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или
метастатичен аденокарцином на панкреаса. Гемцитабин в комбинация
с цисплатин е показан за лечение от първа линия на пациенти с локал-
но напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен карци-
ном (НДКБДК). Монотерапия с гемцитабин може да се има предвид
при пациенти в старческа възраст или при тези с функционален ста-
тус 2.
Гемцитабин е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или
метастатичен епителен рак на яйчниците в комбинация с карбопла-
тин, при пациенти с рецидив на заболяването след ремисия от поне 6
месеца след първа линия терапия на основата на платина.
Гемцитабин в комбинация с паклитаксел е показан за лечение на паци-
енти с неоперабилен, локално рецидивиращ или метастатичен рак на
гърдата, получили рецидив след адювантна/неоадювантна химиотера-
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пия. Предшестваща химиотерапия трябва да включва антрациклин,
освен ако не е клинично противопоказана.

Дозировка и начин на приложение: Лечението с гемцитабин трябва да
се назначава само от лекар, компетентен в прилагането на антиту-
морна химиотерапия. Пълната информация търсете в КХП!

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за употребата на
гемцитабин при бременни жени. Проучвания при животни сочат репро-
дуктивна токсичност. Основавайки се на тези проучвания, е направен
изводът, че гемцитабин не трябва да се използва по време на бремен-
ност, освен ако е категорично необходимо. Жените трябва да бъдат
съветвани да не забременяват по време на лечението с гемцитабин и
да съобщят на своя лекуващ лекар незабавно, ако това се случи въпре-
ки всичко.
Не е известно дали гемцитабин се екскретира в кърмата и нежелани
ефекти при кърмачето не може да се изключат. Кърменето трябва да
се преустанови по време на лечение с гемцитабин.
Фертилитет: При проучвания върху фертилитета, гемцитабин причи-
нява хипосперматогенеза при мъжки мишки. Поради това, мъжете, ле-
кувани с гемцитабин, се съветват да не стават бащи по време на и
до 6 месеца след лечението и да потърсят допълнителен съвет от-
носно криоконсервиране на сперма преди лечението, поради възмож-
ността за безплодие, дължащо се на лечението с гемцитабин.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Коли-
чеството алкохол в този лекарствен продукт може да наруши способ-
ността за шофиране или работа с машини. Не са провеждани проучва-
ния за ефектите върху способността за шофиране и работа с маши-
ни. Съобщавано е обаче, че Гембцитабин причинява лека до умерена
сомнолентност, особено при едновременна употреба на алкохол. Паци-
ентите трябва да бъдат предупредени да не шофират и да не рабо-

тят с машини, докато се установи, че тяхната бдителност не е за-
сегната.

Опаковка: Безцветен стъклен флакон (тип I) е бромбутилови гумени
запушалки и запечатани с алуминиеви капачки с полипропиленов диск.
Флаконът се опакова с или без защитна пластмасова обвивка. Видове
опаковки 1 х 5 ml флакон 1 х 25 ml флакон 1 х 50 ml флакон. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Трябва да бъ-
дат съблюдавани стандартните предпазни мерки за работа с цито-
токсични вещества при приготвяне и изхвърляне на инфузионния раз-
твор. Бременни от персонала не трябва да работят с продукта. Рабо-
тата с инфузионния разтвор трябва да се извършва в обезопасен
бокс, като се използват предпазно облекло и ръкавици. Ако не е на раз-
положение обезопасен бокс, екипировката трябва да бъде допълнена с
маска и предпазни очила. Прочетете КХП!

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

ОБЯВИ

Давам под наем аптека в гр. Костинброд - ТОП ЦЕНТЪР.
За контакт: 0888 571 386; 0888 571 356

Преводачески услуги, официални преводи, легализации.
За контакт: yanaemilova@yahoo.com; 0878 286 532

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  ф а к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ р ж а т  д о  1 0  д у м и .
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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

L04AD02 ADVAGRAF/АДВАГРАФ

Състав: Всяка твърда капсула с удължено освобождаване съдържа 0,5
mg такролимус (tacrolimus) (като монохидрат). Помощни вещества:
Капсула: Хипромелоза, Етилцелулоза, Лактоза монохидрат 51,09 mg,
Магнезиев стеарат; Обвивка: Титанов диоксид E171, Жълт железен
оксид E172, Червен железен оксид E172 , Натриев лаурилсулфат, Жела-
тин. Печатарско мастило (Opacode S-1-15083): Шеллак, Лецитин (со-
ев), Симетикон, Червен железен оксид E172; Хидроксипропилцелулоза.

Показания: Профилактика на отхвърляне на трансплантанта при въз-
растни реципиенти на алографт бъбрек или черен дроб. Лечение на от-
хвърляне на алографта при случаи, резистентни на терапия с други
имуносупресивни лекарствени продукти при възрастни пациенти.

Дозировка и начин на приложение: За възрастни над 18 годишна въз-
раст! Advagraf е форма на такролимус с прием веднъж дневно, перо-
рално. Лечението изисква внимателно мониториране от адекватно
квалифициран и екипиран персонал. Лекарственият продукт трябва да
се предписва и промените в имуносупресивната терапия да се правят
само от лекари с опит в имуносупресивното лечение и третирането
на трансплантирани пациенти. Невнимателното, неумишленото или
безконтролно преминаване към лекарствена форма на такролимус с
незабавно освобождаване или към лекарствена форма с удължено осво-
бождаване не е безопасно. Това може да предизвика отхвърляне на при-
садката или увеличаване честотата на нежеланите реакции, включи-
телно недостатъчна имуносупресия или свръхимуносупресия, поради
клинично значими разлики в системната експозиция на такролимус.
Пациентите трябва да се лекуват с една от лекарствените форми на
такролимус, при спазване на съответната дневна схема на прилагане;
промяна на лекарствената форма или на схемата на прилагане трябва
да се прави само под непосредствено наблюдение от специалист
трансплантолог. След преминаване към която и да е алтернативна ле-
карствена форма трябва да се направи терапевтично лекарствено
мониториране и коригиране на дозата, за да се осигури запазване на
системната експозиция на такролимус. Препоръчваните начални дози,
представени по-долу, са предназначени да служат само като указание.
Advagraf рутинно се прилага в комбинация с други имуносупресивни
средства в първоначалния пост-оперативен период. Дозата Advagraf
може да варира в зависимост от избрания режим на имуносупресия.
Дозирането на Advagraf трябва преди всичко да се базира на клинична-
та оценка на отхвърлянето и поносимостта при всеки отделен паци-
ент, подпомогната от мониторирането на концентрацията в кръвта.
За пълната информация ПРОЧЕТЕТЕ КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към такролимус или към
някое от помощните вещества. Свръхчувствителност към други
макролиди.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете пълната КХП!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Системно наличният такролимус се метаболизира

чрез чернодробния CYP3A4. Има доказателства също и за стомашно-
чревен метаболизъм чрез CYP3A4 в чревната стена. Едновременната
употреба на вещества, които инхибират или индуцират CYP3A4, може
да влияе върху метаболизма на такролимус и чрез това да увеличи или
да намали кръвните му нива. Силно се препоръчва непосредствено мо-
ниториране на концентрациите на такролимус в кръвта, както и бъб-
речната функция и други нежелани реакции, когато се използват ед-
новременно вещества, които може да променят метаболизма на
CYP3A4 или по друг начин да повлияят нивата на такролимус в кръвта
и да се прекъсне, или адаптира дозата на такролимус, както е необхо-
димо, за да се поддържа сходна експозиция в кръвта. За пълната ин-
формация ПРОЧЕТЕТЕ КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Данните, получени при хора,
показват, че такролимус преминава през плацентата. Съобщени са
случаи на спонтанен аборт. Лечение с такролимус на бременни жени
може да се разглежда, когато няма по-безопасна алтернатива и кога-
то очакваната полза оправдава потенциалния риск за плода. В случай
на експозиция на такролимус по време на бременност се препоръчва
мониториране на новороденото за потенциални нежелани реакции
(особено реакции върху бъбреците). Съществува риск за преждевре-
менно раждане. Такролимус се екскретира в кърмата. Жените не
трябва да кърмят докато приемат Advagraf.
Фертилитет: При плъхове е наблюдаван негативен ефект на такроли-
мус върху фертилитета при мъжките, изразен като намаление на
броя на сперматозоидите и тяхната подвижност.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Такро-
лимус може да предизвика зрителни и неврологични нарушения. Този
ефект може да се засили, ако заедно с такролимус се консумира и ал-
кохол. Не са провеждани проучвания за ефектите на такролимус
(Advagraf) върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Прозрачен PVC/PVDC алуминиев блистер или блистер с перфо-
рирани единични дози, опакован в алуминиева обвивка със сушител, съ-
държащ 10 капсули. По 30, 50 и 100 твърди капсули с удължено освобож-
даване. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma Europe

С09ВВ04 AMLESSA/АМЛЕСА

Състав: Една таблетка съдържа съответно 4 mg или 8 mg терт-бу-
тиламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine) и 5 mg или 10 mg ам-
лодипин (като безилат) (amlodipine (as besilate)). Помощни вещества:

Целулоза, микрокристална Е460; Калциев хлорид хексахидрат; Натриев
хидроген карбонат; Нишесте, прежелатинизирано; Натриев нишестен
гликолат (тип А); Магнезиев стеарат r572; Силициев диоксид, колои-
ден безводен.

Показания: Амлеса е показана като заместваща терапия за лечение на
есенциална хипертония и/или стабилна коронарна болест при пациенти
контролирани преди това с периндоприл и амлодипин, приемани прие-
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мани едновремевнно в същата дозировка.

Дозировка и начин на употреба: Перорално приложение. Една таблетка
дневно за предпочитане сутрин и преди хранене. Фиксираната комби-
нация не е подходяща за начално лечение. При необходимост от промя-
на в начина на приложение, дозата на Амлеса би могла да бъде проме-
нена или може да се обсъди индивидуализиране на лечението с нефикси-
рана комбинация; Пациенти с бъбречна недостатъчност и в старческа
възраст: Елиминацията на периндоприлат е понижена при пациенти в
старческа възраст и такива с бъбречна недостатъчност. По тази
причина, обичайното медицинско проследяване трябва да включва чес-
то изследване на креатинин и калий. Амлеса може да бъде приложен
при пациенти с Clcr > 60 ml/min, но не е подходящ при Clcr < 60
ml/min. При тях се препоръчва индивидуално титриране на дозата на
отделните компоненти. Промените в плазмената концентрация на
амлодипин не съответстват на степента на бъбречната недоста-
тъчност; Пациенти с чернодробна недостатъчност: Поради недоста-
тъчно данни Амлеса трябва да се прилага с повишено внимание при те-
зи пациенти; Деца и юноши: Не се препоръчва употребата на Амлеса
при деца и юноши, тъй като ефикасността и поносимостта на перин-
доприл и амлодипин, самостоятелно или в комбинация, не са установе-
ни в тази група.

Противопоказания: Свързани с периндоприл: Свръхчувствителност
към периндоприл или към друг АСЕ инхибитор; Анамнеза за ангиоедем
във връзка с предшестващо лечение с АСЕ инхибитор; Наследствен
или идиопатичен ангионевротичен оток; Втори и трети триместър
на бременността. Свързани с амлодипин: Тежка хипотония; Свръхчувс-
твителност към амлодипин или към други дихидропиридини; Шок,
включително кардиогенен шок; Обструкция на изходния тракт на лява-
та камера (напр. високостепенна аортна стеноза); Нестабилна ангина
пекторис (с изкл. ангина на Pinzmetal); Хемодинамично нестабилна сър-
дечна недостатъчност след остър миокарден инфаркт. Всички проти-
вопоказания, свързани с всяко отделно активно вещество, изброени
по-rope, се отнасят и за фиксираната комбинация Амлеса; Свръхчувс-
твителност към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ инхибитори не се препо-
ръчва през първия триместър и е противопоказана при втория и тре-
тия триместър на бременността. Употреба при бременност се пре-
поръчва само когато няма по-безопасна алтернатива и когато бо-
лестта сама по себе си носи по-висок риск за майката и плода. При
планиране на бременност или потвърдена бременност е необходимо
преминаване към алтернативно лечение което има доказано безопасен
профил на употреба. Известно е, че АСЕ инхибиторната експозиция
през втория и третия триместър на бременността предизвиква фе-
тотоксични ефекти при човека и неонатална токсичност. В случай на
АСЕ инхибиторна експозиция през втория триместър на бременност-
та се препоръчва ултразвуково изследване на бъбречната функция и
черепа на плода, а родените бебета трябва да се наблюдават внима-
телно за хипотензия. Поради липса на достатъчно данни, използване-
то на Амлеса не се препоръчва по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
проучвания за ефектите на Амлеса върху способността за шофиране и
работа с машини. Трябва да се има предвид, че понякога може да нас-
тъпи виене на свят или умора.

Опаковка: Блистер (Al/Al): 28, 30, 50, 60 и 100 таблетки, в кутия. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: HCS bvba, Белгия

С09СА04 IRPRESTAN / ИРПРЕСТАН

Състав: Всяка филмирана таблетка IRPRESTAN съдържа съответно
75 mg, 150 mg или 300 mg irbesartan. Помощни вещества: Ядро: Крос-
кармелоза натрий (Е468); Целулоза, микрокристална (Е460); Хипромело-
за (d464); Манитол (Е421); Магнезиев стеарат (Е572); Силициев диок-
сид, колоиден, безводен (Е551); Филмова обвивка: Хидрокси пропилцелу-
лоза; Хипромелоза; Макрогол 6000; Титанов диоксид (Е171).

Показания: Лечение на есенциална хипертония; Лечение на бъбречно за-
боляване при пациенти с хипертония и захарен диабет тип II, като
част от лечението с антихипертензивни лекарствени продукти.

Дозировка и начин на приложение: Таблетката трябва да се гълта с
достатъчно течност (например една чаша вода). Може да се приема с
или без храна. Обичайната препоръчвана начална и поддържаща доза е
150 mg веднъж дневно. Приемът на Ирпрестан в доза от 150 mg вед-
нъж дневно обикновено осигурява по-добър 24-часов контрол на кръв-
ното налягане, отколкото доза от 75 mg. Лечение с начална доза от
75 mg може да се прилага при пациенти на хемодиализа и при пациенти
над 15 години. При пациенти, при които не се постига достатъчен
контрол с доза от 150 mg веднъж дневно, дозата на Ирпрестан може
да се увеличи до 300 mg или могат да се добавят други антихипер-
тензивни лекарствени продукти, по-специално, добавянето на диуре-
тик, например хидрохлоротиазид, има адитивен ефект към irbesartan.
При пациенти с хипертония н диабет тип II, терапията трябва да за-
почне със 150 mg irbesartan веднъж дневно и дозата да се титрира до
300 mg веднъж дневно, която е предпочитаната поддържаща доза за
лечението на бъбречно заболяване. Доказателствата за благоприят-
ния ефект на irbesartan върху бъбреците при пациенти с хипертония и
диабет тип II се базират на изпитвания, при които irbesartan се изпол-
зва като допълнение към други антихипертензивни средства, по необ-
ходимост, за да се достигне прицелното ниво на кръвното налягане.
При пациенти с увреждане на бъбречната функция не се налага корек-
ция на дозата. По-ниската доза (75 mg) може да се използва при паци-
енти на хемодиализа.
При пациенти с лека до умерена степен на чернодробно увреждане не
се налага корекция на дозата. Няма клиничен опит при пациенти с
тежко чернодробно увреждане.
Въпреки, че при пациенти над 75 години може да се помисли за прила-
гане на начална терапия със 75 mg, обикновено не се налага корекция
на дозата при пациенти в старческа възраст.
Не се препоръчва употребата на irbesartan при деца и юноши поради не-
достатъчни данни за безопасността и ефикасността.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Втори и трети триместър
на бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукта в други форми на
взаимодействие: Прочетете пълната КХП!

Бременност и кърмене: Не се препоръчва употреба на на AIIPA през
първия триместър на бременността. Употребата на AIIPA е противо-
показана през втория и третия триместър на бременността.
Кърмачета, чиито майки са приемали AIIPA, трябва да бъдат наблюда-
вани за хипотония. Ирпрестан не се препоръчва по време на кърмене и
се предпочитат алтернативни лекарствени продукти с доказан про-
фил на безопасност по време на кърмене, особено при кърмене на но-
вородено или недоносено бебе.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания. Трябва да се вземе под внимание факта, че е
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възможно да настъпи замайване или умора по време на лечението.

Опаковка: Блистерни опаковки (PVC/PVdC-Alu). Опаковка (HDPE) за таб-
летки с десикант и капачка от LDPE. Ирпрестан 75 mg,150 mg или 300
mg филмирани таблетки по 30,60,250 таблетки в опаковка. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf, Ис-
ландия

ЛИДЕРИН/LIDERIN
Хранителна добавка

Състав: Дневната доза (3 таблетки) съдържа: L-аргинин хидрохлорид
- 1814,0 mg; Жен-шен екстракт - 150,0 mg; Pycnogenol® (Пикногенол) -
80,0 mg. Комбинацията от L-аргинин и Pycnogenol® е лицензирана по
американски патент US. Patent.

Показания: За качествена и продължителна ерекция! Допринася за по-
добряване и стимулиране на ерекцията; Подобрява кръвоснабдяването
в областта на таза и половите органи; Спомага за качествена и про-
дължителна ерекция; Бърз ефект на активните съставки – до 1 час
след прием; Без странични ефекти и без рецепта.

Описание: Лидерин съдържа уникална комбинация от L-аргинин,
Pycnogenol®(Pinus pinaster) и жен-шен с бърз и благотворен ефект вър-
ху ерекцията. L-аргининът допринася за образуването на азотен окис,
който играе ключова роля за поддържане на нормално кръвоснабдяване
в малкия таз и разширяване на кръвоносните съдове. Pycnogenol® (екс-
тракт от кора на бор Pinus pinaster) подпомага микроциркулацията
чрез увеличаване пропускливостта на капилярите и поддържа нормал-
но кръвоснабдяване на мъжките полови органи. Включеният екстракт
от жен-шен подпомага и подобрява ерекцията, допринася за тонизира-
не на организма, а също така повишава издръжливостта и нивото на
възбудата. Резултатите от проучване при комбиниран прием на L-ар-
гинин и Pycnogenol (Пикногенол), проведено сред мъже на възраст меж-
ду 25 и 45 години, показват по-добра и качествена ерекция при 92,5%
от мъжете. Участниците в проучването споделят за по-качествена и
мощна ерекция, за по-голяма продължителност на половия акт, по-
добра издръжливост и повече на брой сексуални контакти, както и за
по-удовлетворяващ секс.

Дозировка: 3 таблетки. Приемат се поне 1 час преди сексуален кон-
такт, с вода.

Опаковка: 6 таблетки

Производител: Walmark

С01ЕВ15 MODUXIN MR/МОДУКСИН MR

Състав: Една таблетка съдържа 35 mg Триметазидинов дихидрохлорид
(Trimetazidine dihydrochloride). Помощни в-ва: Сърцевина: Целулоза, мик-
рокристална (тип 102); Нишесте, прежелатинизирано (частично пре-
желатинизирано царевично нишесте; Хипромелоза; Силициев диоксид, ко-
лоиден безводен; Магнезиев стеарат; Покритие: Поливинилов алкохол;
Талк; Титанов диоксид E171; Макрогол 3350; Лецитин (соя); Железен ок-
сид червен E172; Железен оксид жълт E172; Железен оксид черен E172.

Показания: Триметазидин е показан при възрастни като допълващо
симптоматично лечение на пациенти със стабилна ангина пекторис,
които не са адекватно контролирани или които имат непоносимост
към антиангинозните лечения от първа линия.
Дозировка и начин на приложение: Дозата е една таблетка от 35 mg

триметазидин два пъти дневно по време на хранене.
Пациенти с бъбречно увреждане: При пациенти с умерено нарушение на
бъбречната функция (креатининов клирънс 30-60 ml/min) препоръчи-
телната доза е 1 таблетка от 35 mg сутрин по време на закуска.
Пациенти е старческа възраст: При пациенти в старческа възраст е
възможна повишена експозиция на триметазидин, поради възрастово
обусловено намаляване на бъбречните функции. Корекцията на дозата
чрез титриране при пациенти в старческа възраст трябва да става с
повишено внимание.
Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността на тримета-
зидин при деца на възраст под 18 години не са установени. Липсват
данни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Болест на Паркинсон; Паркин-
сонова симптоми, тремор, синдром на неспокойните крака и други
свързани двигателни нарушения; Тежка степен на бъбречно увреждане
(креатининов клирънс <30 ml/min).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Клиничните проучвания проведени с триметазидин
не са показали взаимодействия с други лекарства, дори при пациенти
в напреднала възраст.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма съобщения за терато-
генност при опити с животни; въпреки това, тъй като няма доста-
тъчно клинични доказателства - възможността да причиняват мал-
формации не може да бъде изключена напълно - най-добре е приложени-
ето на триметазидин да се избягва по време на бременност. Не е из-
вестно дали триметазидин се екскретира в майчиното мляко. Следо-
вателно, приложението на Модуксин MR трябва да се избягва по вре-
ме на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Три-
метазидин не е показал хемодинамични ефекти при клиничните проуч-
вания, въпреки, че случаи на замаяност и сънливост, са наблюдавани
при постмаркетинговия опит, което би могло да повлияе способност-
та за шофиране и работа с машини.

Опаковка: по 30,60, 120 и 180 филм. табл. в Al//PVC блистерни фолио и
картонена кутия. Не всички видове опаковки може да са в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Gedeon Richter, Унгария

ПОДАГРОЛ/PODAGROL
хранителна добавка

Състав: В препоръчителната дневна доза 20 капки (1 ml) се съдържат:
естер на висши мастни ненаситени киселини 47,5mg, витамин А (ре-
тинил ацетат) 200 mcg RE.

Приложение: При остри подагрични кризи, съпроводени с болка; за про-
филактика и лечение на хронична подагра; без странични ефекти и от-
личен профил на поносимост.

Дозировка: За профилактика и лечение: по 20 капки, разтворени в чаша
вода 1 час преди хранене; При кризи: до 5 пъти на ден по 20 капки, раз-
творени в чаша вода; до отшумяване на пристъпа

Опаковка: 50 ml в тъмно шише с капкомер

Производител: Фортекс
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N05AH05 SYCREST/САЙКРЕСТ

Състав: Активното вещество е азенапин. Всяка таблетка Sycrest съ-
държа или 5 mg или 10 mg от активното вещество. Помощни вещес-
тва: желатин и манитол (E421).

Показания: Sycrest принадлежи към група лекарства, наречени антип-
сихотици. Sycrest се използва за лечение на умерени до тежки манийни
епизоди, свързани с биполярно разстройство тип I при възрастни. Ан-
типсихотичните лекарства повлияват медиаторите, които пренасят
сигналите между нервните клетки (невротрансмитери). Заболявания-
та, които засягат мозъка, като например биполярно разстройство
тип I, се развиват вследствие на нарушено равновесие на определени
мозъчни медиатори - като допамин и серотонин, което от своя стра-
на може да доведе до симптомите, които изпитвате. Не е известно
как точно действа това лекарство, но се смята, че то възстановява
равновесието на тези медиатори.
Манийните епизоди, свързани с биполярно разстройство тип I, се ха-
рактеризират със симптоми като чувство на jприповдигнатост", из-
лишък от енергия, необходимост от много по-малко сън от обикнове-
но, бърз говор с jпрепускаща" мисъл и понякога силна раздразнимост.

Противопоказания: Не приемайте лекарството, ако сте алергични
към азенапин или към някоя от останалите съставки на това лекарс-
тво.

Дозировка и начин на употреба: По лекарско предписание! Употребата
на Sycrest не се препоръчва, ако не можете да приемате таблетката
както е описано по-долу. Препоръчителната доза е 5 mg или 10 mg два
пъти дневно - сутрин и вечер. Не приемайте храна и течности в про-
дължение на 10 минути, след приема на това лекарство и избягвайте
употребата на алкохол.
Старческа вързаст: Sycrest не е одобрен за лечение на пациенти в
старческа възраст с деменция и не се препоръчва употребата му при
тази определена група пациенти.
Деца и юноши: Sycrest не се препоръчва за употреба при деца под 18-
годишна възраст, поради липсата на информация за безопасността и
ефективността му при тази възрастова група.

Бременност и кърмене: Ако сте бременна или кърмите, смятате, че
може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с
Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не
приемайте Sycrest по време на бременност, освен ако Вашият лекар
не Ви е казал. Ако приемате това лекарство и забременеете или пла-
нирате да забременеете, възможно най-бързо се посъветвайте с Ва-
шия лекар дали може да продължите приема на Sycrest.
Не кърмете, докато приемате Sycrest. Следните симптоми могат да
се появят при новородени, чиито майки са използвали Sycrest през пос-
ледния триместър (последните три месеца от бременността): тре-
перене, скованост на мускулите и/или слабост, сънливост, възбуда,
проблеми с дишането и затруднения в храненето. Ако при Вашето бе-
бе се прояви някой от тези симптоми, потърсете Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини: Sycrest може да повлияе Вашата кон-
центрация или внимание. Преди да шофирате или да работите с маши-
ни се уверете, че тези Ваши способности не са нарушени.

Опаковка: Сублингвалните таблетки се доставят в блистери с отле-
пящо се фолио, по 10 таблетки. Опаковките могат да съдържат 20,
60 или 100 таблетки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пус-
нати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Lundbeck Export A/S, Бъл-
гария

J01GB01 TOBI Podhaler

Състав: Всяка капсула съдържа 28 mg тобрамицин. Помощни вещест-

ва: Капсулно съдържимо: 1,2-дистеарол-сн-глицеро-3-фосфохолин
(DSPC); Калциев хлорид; Сярна киселина (за корекция на pH).

Показания: TOBI Podhaler е показан за супресивно лечение на хронична
белодробна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa при възрас-
тни и деца над 6 годишна възраст с муковисцидоза.

Дозировка и начин на приложение: Дозата на TOBI Podhaler е една и съ-
ща при всички пациенти в рамките на одобрения възрастова група, не-
зависимо от възрастта и теглото. Препоръчителната доза е 112 mg
тобрамицин (4 x 28 mg капсули), приложени два пъти дневно в продъл-
жение на 28 дни. TOBI Podhaler се приема на алтерниращи цикли от 28
дни лечение, последвани от 28 дни почивка. Двете дози (всяка от по 4
капсули) трябва да се инхалират с интервал помежду им възможно по-
близък до 12 часа, но не по-малък от 6 часа. В случай, че се пропусне
доза и до прилагането на следващата доза остават не по-малко от 6
часа, пациентът трябва да инхалира дозата, колкото е възможно по-
скоро В противен случай трябва да изчака до прилагането на следва-
щата доза и да не инхалира повече капсули, за да компенсира пропусна-
тата доза.
Лечението с TOBI Podhaler трябва да се провежда на цикли, толкова
дълго, колкото лекарят прецени, че ще е от клинична полза за пациен-
тите да се лекуват с TOBI Podhaler, имайки предвид липсата на дъл-
госрочни данни относно безопасността на TOBI Podhaler. Ако клинично-
то влошаване на белодробния статус е видимо, трябва да се има
предвид допълнителна или алтернативна антипсевдомонасна терапия.
Пациенти в старческа възраст ( 65 години): В тази популация има не-
достатъчно данни в подкрепа на препоръките за или против необходи-
мостта от коригиране на дозата.
Пациенти с бъбречно увреждане: Тобрамицин основно се екскретира неп-
роменен в урината и се очаква бъбречната функция да оказва влияние
върху експозицията му. Пациенти със серумен креатинин 2 mg/dl или по-
вече и урея (BUN) 40 mg/dl или повече не са били включвани в клиничните
проучвания и в тази популация липсват данни в подкрепа на препоръките
за или против необходимостта от коригиране на дозата на TOBI
Podhaler. Необходимо е повишено внимание при предписване на TOBI
Podhaler на пациенти с известна или подозирана бъбречна дисфункция.
Пациенти с чернодробно увреждане: Не са провеждани проучвания при
пациенти с чернодробно увреждане. Тъй като тобрамицин не се мета-
болизира, не се очаква увреждането на черния дроб да оказва влияние
върху експозицията на тобрамицин.
Пациенти след органна трансплантация: Няма достатъчно данни. Не
могат да бъдат направени препоръки за или против необходимостта
от коригиране на дозата при пациенти след органна трансплантация.
Педиатрични пациенти на възраст под 6 години: Безопасността и
ефикасността на TOBI Podhaler при деца на възраст под 6 години все
още не са установени. Липсват данни.
Начин на приложение: TOBI Podhaler се прилага чрез перорална инхала-
ция. Не трябва да се прилага по друг начин или като се използва друг
инхалатор. Всяка капсула TOBI Podhaler трябва да се инхалира чрез
двукратно задържане на въздуха, след което трябва да се провери да-
ли е празна. Когато пациентите приемат няколко различни инхалатор-
ни лекарствени продукти и провеждат гръдна физиотерапия, се препо-
ръчва TOBI Podhaler да се прилага последен.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-

тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете КХП!
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Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни от-
носно употребата на тобрамицин, приложен чрез инхалация при бре-
менни жени. TOBI Podhaler не трябва да се използва по време на бре-
менността, освен ако не е абсолютно необходимо, т.е. ползите за
майката превъзхождат рисковете за плода. Пациентките, при които
TOBI Podhaler се прилага по време на бременността или които е въз-
можно да забременеят докато са на лечение с TOBI Podhaler, трябва да
бъдат информирани за потенциалния риск за плода.
Тобрамицин се екскретира в кърмата след системно приложение. Ко-
личеството тобрамицин, което се екскретира в кърмата след инхала-
торно приложение не е известно, очаква се да бъде много малко, имай-
ки предвид ниската системна експозиция. Поради потенциалния риск
от ототоксичност и нефротоксичност за кърмачетата, трябва да
се вземе решение дали да се прекрати кърменето или да се спре лече-
нието с или да се спре лечението с TOBI Podhaler, имайки предвид зна-
чимостта на лечението за майката.
Фертилитет: По време на проучвания при животни не са наблюдавани
ефекти върху мъжкия или женския фертилитет след подкожно прило-
жение.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Въз
основа на фармакодинамичния профил и съобщените нежелани лекарст-
вени реакции, не се очаква TOBI Podhaler да повлиява неблагоприятно
способността за шофиране и работа с машини. Не са провеждани спе-
цифични проучвания за ефектите върху способността за шофиране
или работа с машини.

Опаковка: Твърдите капсули се предоствят в PVC/PA/Alu/PVC- PET/Alu
блистери. Устройството за инхалиране Podhaler и неговия калъф за
съхранение са направени от пластмаса (полипропилен). TOBI Podhaler се
предоставя в месечни опаковки, съдържащи 4 седмични опаковки и ед-
но резервно устройство Podhaler с неговия калъф за съхранение. Всяка
седмична опаковка съдържа 56 x 28 mg капсули (7 блистера с 8 капсули
във всеки блистер) и устройството Podhaler с неговата опаковка за
съхранение.
Големинa на опаковките: 56 капсули и 1 инхалатор; 224 (4 x 56) капсули
и 5 инхалатора (месечна съставна опаковка); 448 (8 x 56) капсули и 10
инхалатора (2 x месечни съставни опаковки обвити с фолио). Не всич-
ки видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm
Limited, UK

С07АВ07 TYREZ/ТИРЕЗ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg или 10 mg бисопро-
лолов фумарат, еквивалентен съответно на 4.24 mg или 8.49 mg би-
сопролол. Помощни вещества: Сърцевина: целулоза, микрокристална
Е460; калциев хидрогенфосфат, безводен A341; натриев лаурилсулфат;
кросповидон Е1202; силициев диоксид, колоиден безводен Q551; глице-
ролов дибехенат; Покритие: хипромелоза d464; титанов диоксид q171;
макрогол 400; жълт железен оксид r172.

Показания: Хипертония; Ангина пекторис; Лечение на стабилна хронич-
на сърдечна недостатъчност с намалена систолна функция на лявата
камера в допълнение към АСЕ-инхибитори и диуретици, както и диги-
талисови гликозиди. ТИРЕЗ е показан за лечение на възрастни.

Дозировка и начин на приложение: ТИРЕЗ таблетки трябва да се прие-
ма сутрин и може да се приема с храна. Препоръчителната доза (цяла
таблетка(и) и/или половин таблетка) трябва да се поглъща цяла, с
малко течност и не трябва да се дъвче или чупи. Прекратяване на ле-

чението: Лечението не трябва да се спира рязко. Дозата трябва да се
намалява бавно чрез седмично преполовяване на дозата.
Хипертония/ангина пекторис: Дозировката трябва да се определя ин-

дивидуално, като се вземат предвид по-специално честотата на пулса
и терапевтичния успех. Препоръчително е да се започне с 5 mg на ден.
Обичайната доза е 10 mg веднъж дневно с максимална препоръчителна
доза от 20 mg дневно. При пациенти с леко до умерено нарушена чер-
нодробна или бъбречна функция обикновено не се изисква корекция на
дозата. При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов кли-
рънс < 20 ml/min) и при пациенти с тежко нарушена чернодробна функ-
ция, дневната доза 10 mg бисопролол фумарат не трябва да бъде пре-
вишавана. Опитът с употребата на бисопролол при пациенти на бъб-
речна диализа е ограничен. Въпреки това, няма доказателства, които
предполагат, че режимът на дозировка трябва да се промени.; Педи-

атрична популация: Безопасността и ефикасността на ТИРЕЗ в педи-
атричната популация все още не са установени. Няма налични данни.
Лечение на стабилна хронична сърдечна недостатъчност: Стандарт-
ното лечение на хронична сърдечна недостатъчност се състои от
АСЕ-инхибитор (или ангиотензин рецепторен блокер в случай на непо-
носимост към АСЕ-инхибитори), бета-блокер, диуретици и, когато е
подходящо, сърдечни гликозиди. Пациентите трябва да бъдат стабил-
ни (без остра недостатъчност) при започване на лечението с бисоп-
ролол. Препоръчва се лекуващият лекар да има опит в управлението
на хронична сърдечна недостатъчност. По време на фазата на титри-
ране се препоръчва наблюдение на жизнените показатели (сърдечна
честота, кръвно налягане), както и за симптоми на влошаване на сър-
дечната недостатъчност. Симптомите могат да се появят още на
първия ден след започване на терапията. За пълната информация про-
четете КХП!

Противопоказания: Бисопролол е противопоказан при: свръхчувстви-
телност към бисопролол или към някое от помощните вещества; ос-
тра сърдечна недостатъчност или влошаване на сърдечната недоста-
тъчност, изискваща интравенозно инотропно лечение; кардиогенен
шок; втора или трета степен AV блок (без пейсмейкър); синдром на
болния синусов възел; синоатриален блок; симптоматична брадикар-
дия; симптоматична хипотония; тежка бронхиална астма или тежка
хронична обструктивна белодробна болест; тежки форми на перифер-
на артериална оклузивна болест и синдром на Рейно; Нелекуван феох-
ромоцитом; метаболитна ацидоза - комбинации с флоктафенин и сул-
топрид.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Проче-
тете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Противопоказани комбинации: Флоктафенин: Бета-
блокерите могат да възпрепятстват компенсаторните сърдечно-съ-
дови реакции, свързани с хипотония или шок, които могат да бъдат
предизвикани от флоктафенин.; Султоприд: Бисопролол не трябва да се
прилага едновременно със султоприд, тъй като е налице увеличение на
риска от камерна аритмия. За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Бисопролол има вредни фарма-
кологични ефекти по време на бременност и/или върху фетуса/новоро-
деното дете. Бисопролол не трябва да се използва по време на бре-
менност, освен ако не е ясно наложително. Ако лечението с бисопро-
лол се счете за необходимо, се препоръчва мониторинг на утеропла-
центарния кръвоток и феталния растеж. В случай на вредни ефекти
върху бременността или плода, трябва да се обмисли алтернативно
лечение. Новороденото трябва да се следи отблизо. В рамките на пър-
вите 3 дни обикновено се очакват симптоми на хипогликемия и бради-
кардия.; Кърмене: Няма данни за екскреция на бисопролол в кърмата,
нито за безопасността на експозицията на бисопролол при кърмаче-
та. Следователно, по време на приложението на бисопролол не се пре-
поръчва кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Тирез
не повлиява или влияе незначително на способността за шофиране и
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работа с машини.

Опаковка: Таблетките се предлагат в перфорирани PVC/TE/PVDC/алу-
миниеви еднодозови блистерни опаковки. Всяка блистерна опаковка съ-
държа 10 таблетки. Печатната картонена кутия съдържа 30 таблет-
ки (3 блистерни опаковки) и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба: Alkaloid-Int, Словения

УРОСТАБ
Хранителна добавка

Състав: Всяка твърда капсула съдържа: Сух екстракт от корени маг-
даноз 60 mg, Сух екстракт от листа бреза 60 mg, Сух екстракт от
срък лайка 10 mg, Сух екстракт от листа червена боровинка 30 mg,
Суха маса от бобови шушулки 80 mg, Натриев цитрат  20 mg, Калиев
цитрат  20 mg. Помощни вещества: пълнител: микрокристална целу-
лоза; противослепващи агенти: силициев диоксид, колоиден, безводен,
магнезиев стеарат; оцветители: титанов диоксид E171, жълт желе-
зен оксид E172, хлорофилин A141.

Показания: Уростаб, подкрепя нормалното функциониране на уринарна-
та система и бъбреците

Описание: Специална формула в подкрепа на уринарната система и
бъбреците; Под формата на капсули; Допринася за нормалното функци-
ониране на уринарната система; Подкрепя нормалното функциониране
на бъбреците.

Начин на прием: По 1 капсуњa дневно с чаша вода.

Опаковка: 30 капсули

Производител: Адифарм

VAGISAN® ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ КОМБИ
Медицинско изделие

Състав: Вагинални свещички: калциев лактат, цетеарилов алкохол,
хидрогенирани кокосови глицериди, млечна киселина, PEG-20 глицерил
стеарат, натриев карбомер. Вагиналната свещичка не съдържа хормо-
ни, както и ароматизатори и консервиращи вещества. Крем: вода,
бензилов алкохол, цетеарилов алкохол, цетилов палмитат, млечна ки-
селина, октилдодеканол, полисорбат 60, натриев лактат, сорбитанов
стеарат. Кремът не съдържа хормони и ароматизатори.

Приложение: За употреба при оплаквания от сухота във влагалището,
влагалищния вход и външната генитална област (усещане за сухота,
парене, сърбеж и болка по време на полов акт, напр. при липсата на ес-
троген по време на менопаузата).

Информация за продукта: Vagisan овлажняваща вагинална свещичка се
топи след вкарване във влагалището, попива наличната вагинална
течност, като образува мек подхранващ крем. По този начин причина-
та за различни оплаквания, причинени от сухота във влагалището мо-
же да се облекчи. Тъй като нормалната киселинна стойност във влага-
лището е между 3.8 и 4.5, млечно киселинната буферна система във
Vagisan Овлажняващ крем Cremolum допринася за поддържането на
здравословна вагинална среда. Vagisan Овлажняващ крем е бял, мек
крем, който е разработен за употреба при симптоми на сухота във
влагалището и във външната гениталнаобласт. Vagisan Овлажняващ

крем комби не съдържа хормони и при необходимост може да бъде из-
ползван заедно с хормонозаместителна терапия или при редуване със
съдържащи хормони (естроген) вагинални кремове или вагинални све-

щички. Редовната употреба на Vagisan Овлажняващ крем комби може
да допринесе за предотвратяване на раздразнения и възпаления във
влагалището и във външната генитална област.

Приложение: Вагиналните свещички - за предпочитане преди лягане -
се вкарват колкото е възможно по-дълбоко във влагалището. Препо-
ръчително е, докато трае употребата, да се носят ежедневни супер
тънки превръзки. В началото се препоръчва ежедневно приложение.
След подобрение на симптомите, честотата на приложение може да
се намали според нуждите, напр. два до три пъти седмично. Vagisan
Овлажняващ крем е предназначен за използване във влагалищния вход
и върху кожата на външната генитална област. Кремът се нанася с
пръсти и се размазва; за това е достатъчно да изстискате на пръс-
та си крем с дължина около 0,5 cm. Кремът може също да се нанесе в
областта на входа на влагалището, за да се улесни вкарването на ва-
гиналната свещичка. Vagisan Овлажняващ крем може, ако е необходи-
мо, да се прилага няколко пъти на ден върху външната генитална об-
ласт. Прилагането на крема е възможно също и преди полов акт или
по време на менструация. При добра поносимост Vagisan Овлажняващ
крем комби може да се прилага безопасно за по-дълъг период от вре-
ме, както и по време на бременност и кърмене.

Възможни странични ефекти: След употреба на вагиналната свещич-
ка може да се получи слабо течение. След нанасяне на крема или вкар-
ване на вагиналната свещичка временно са възможнилеки локални ре-
акции (като сърбеж и парене). В редки случаи може да стигне и до по-
силно раздразнение на кожата или реакции на свръхчувствителност
(напр. зачервяване, сърбеж, парене), които евентуално могат да траят
и малко по-дълго. Ако тези оплаквания продължат и не се подобрят,
трябва да спрете употребата на Vagisan Овлажняващ крем Cremolum
и/или Vagisan Овлажняващ крем и да се консултирате с лекар.

Ограничения върху използването: При по-силно изразени симптоми на
сухота трябва първо да се потърси съвет от лекар. Vagisan Овлажня-
ващ крем комби не трябва да се използва в случай на известна свръх-
чувствителност или алергия към някоя от съставките на вагинални-
те свещички или крема. Vagisan Овлажняващ крем комби не трябва да
се използва непосредствено след раждане. Също така, когато е налице
вагинална инфекция (като вагинална микоза).

Опаковка: Пробна опаковка с 1 вагинална свещичка и 2 х 1,5 g крем, или
3 вагинални свещички и 10 g крем. Опаковка оригинален размер с 8 ва-
гинални свещички и 10 g крем. Възможно е не всички видове опаковки
да са в обръщение.

Производител: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Германия

Вносител: Химтрейд Комет ООД

VAGISAN® ОВЛАЖНЯВАЩ КРЕМ
Медицинско изделие

Състав: Вода, бензилов алкохол, цетеарилов алкохол, цетилов палми-
тат, млечна киселина, октилдодеканол, полисорбат 60, натриев лак-
тат, сорбитанов стеарат. Без аромат.

Област на приложение За употреба при оплаквания от сухота във
влагалището и във външната генитална област (усещане за сухота,
парене, сърбеж и болка по време на полов акт, напр. при липсата на ес-
троген по време на менопаузата). Vagisan Овлажняващ крем може да
се прилага и за улесняване на половия акт.

Описание: Vagisan Овлажняващ крем е бял, мек крем, който е разрабо-
тен за употреба при симптоми на вагинална сухота. Vagisan Овлажня-
ващ крем не съдържа хормони (естрогени) и поради това може да бъ-
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де използван заедно с хормонозаместителна терапия или при редуване
със съдържащи хормони (естроген) вагинални кремове или вагинални
свещички. Чрез добавянето на млечна киселина, кремът достига стой-
ност на рН 4.5 така Vagisan Овлажняващ крем спомага за поддържане-
то на естествената рН стойност във влагалището. Редовната
употреба на Vagisan Овлажняващ крем може да допринесе за предотв-
ратяване на раздразнения и възпаления във влагалището и във външ-
ната генитална област. Кремът може да се прилага при сухота на
влагалището преди полов акт, по принцип заедно с латексови презер-
вативи. Ако се желае забременяване, няма възражения срещу използва-
нето на Vagisan Овлажняващ крем при вагинална сухота, тъй като то-
ва не засяга подвижността на сперматозоидите.

Приложение: Vagisan Овлажняващ крем е предназначен за използване
във влагалището и върху кожата на външната генитална област.
Може да се прилага с и без апликатор. При оплаквания на входа на вла-
галището и във външната генитална област, кремът трябва да се
нанася и размазва с чист пръст; за това е достатъчно да изстиска-
те на пръста си крем с дължина около 0,5 cm. Малко количество от
крема може също да се нанесе в областта на входа на влагалището,
за да се улесни вкарването на апликатора. С помощта на апликатора,
Vagisan Овлажняващ крем може да бъде вкаран във влагалището. За
целта напълнете апликатора до половината. Прилагането трябва да
бъде извършвано всеки ден за предпочитане вечер преди лягане (ако е
необходимо, да се използват ежедневни супер тънки превръзки). След
подобрение на симптомите, честотата на приложение може да се на-
мали според нуждите. Прилагането на крема е възможно също и преди
полов акт или по време на менструация. При добра поносимост
Vagisan Овлажняващ крем може да се използва и за по-дълъг период от
време, също така по време на бременност (без апликатор) и по време
на кърмене.

Указания за употреба по време на бременност От съображения за
сигурност, по време на бременност апликаторът не трябва да се из-
ползва за вкарване на крема във влагалището. Вместо това, с чист
пръст може да въведете във влагалището около 2 cm крем.

Възможни странични ефекти След намазване временно са възможни
леки локални реакции (като сърбеж и парене). В редки случаи може да
стигне до силно раздразнение на кожата или реакции на свръхчувстви-
телност (напр. зачервяване, сърбеж, парене), които евентуално могат
да продължат и малко по-дълго. Ако тези оплаквания не се подобрят,
трябва да спрете употребата на Vagisan Овлажняващ крем и да се
консултирате с лекар. Ако забележите допълнителни нежелани ефек-
ти, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ограничения върху използването: При по-силно изразени симптоми на
сухота трябва първо да се потърси съвет от лекар. Vagisan Овлажня-
ващ крем не трябва да се използва в случай на известна свръхчувст-
вителност или алергия към някоя от съставките. Кремът не трябва
да се използва непосред ствено след раждане. Не трябва да се прилата
и когато е налице вагинална инфекция (като вагинална микоза). В слу-
чай на повреда на тубичката или апликатора или на промяна на съста-
ва на крема, не използвайте и информирайте производителя.

Опакова: Пробна опаковка с 10 g крем (с апликатор), оригинална опа-
ковка с 25 g крем (без апликатор) или 50 g крем (с апликатор). Въз-
можно е не всички видове опаковки да са в обръщение. Апликаторът
(CE сертифициран) служи за вкарване на крема във влагалището.

Производител: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG, Германия.

Вносител: Химтрейд Комет ООД

С09СА03 VAPRESS/ВАПРЕС

Състав: ВАПРЕС 80 mg или 160 mg филмирани таблетки съдържат съ-
ответно 80 mg или 160 mg валсартан (valsartan). Помощни вещества:

Сърцевина на таблетката: Микрокристална целулоза 101, Кросповидон
тип А, Повидон К30, Силициев диоксид, колоиден безводен, Магнезиев
стеарат. Филмирано покритие: Поливинилов алкохол, Титаниев диок-
сид (q171), Макрогол, Талк, Хинолиново жълто алуминиев лак (Е104).

Показания: Хипертония; Лечение на есенциална хипертония при възрас-
тни и хипертония при деца и юноши на възраст 6-18 години; Скорошен
инфаркт на миокарда; Лечение на клинично стабилни възрастни със
симптоматична сърдечна недостатъчност или асимптоматична ле-
вокамерна систолна дисфункция след скорошен (12 часа до 10 дни) ин-
фаркт на миокарда; Сърдечна недостатъчност; Лечение на симптома-
тична сърдечна недостатъчност при възрастни, когато не могат да
бъдат използвани инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим
(АСЕ-инхибитори) или като допълваща терапия към АСЕ-инхибитори,
когато не могат да се използват бета-блокери.

Дозировка и начин на приложение: ВАПРЕС може да се приема незави-
симо от храненето и трябва да се приема с вода.
Хипертония: Препоръчителната начална доза ВАПРЕС е 80 mg веднъж
дневно. Антихипертензивният ефект се изявява след 2 седмици, а
максимален ефект се постига след 4 седмици. При пациенти, при кои-
то кръвното налягане не е адекватно контролирано, дозата може да
бъде увеличена до 160 mg и до максимум 320 mg. Валсартан може да
бъде приеман едновременно и с други антихипертензивни агенти. До-
бавянето на диуретик като хидрохлоротиазид ще намали кръвното
налягане дори повече при такива пациенти.
Скорошен инфаркт на миокарда: При клинично стабилни пациенти те-
рапията може да бъде започната най-рано на 12-ия час след инфаркт
на миокарда. След начална доза от 20 mg два пъти дневно, Дозата
валсартан трябва да бъде титрирана през следващите няколко сед-
мици до 40 mg, 80 mg и 160 mg два пъти дневно. Дозата от 20 mg не
може да бъде получена с ВАПРЕС, тъй като фабрично таблетките не
могат да бъдат разделени на две равни половини. Прицелната макси-
мална доза е 160 mg два пъти дневно. Като цяло се препоръчва да се
достигне ниво на дозата от 80 mg два пъти дневно в рамките на две
седмици от започване на лечението, а прицелната максимална доза
(160 mg два пъти дневно) да се достигне в рамките на три месеца, в
зависимост от поносимостта на пациента. Ако се появят симптома-
тична хипотония или бъбречна дисфункция, трябва да се обмисли пони-
жаване на дозата.
Валсартан може да се прилага при пациенти, които получават и друга
терапия след инфаркт на миокарда, напр. тромболитици, ацетилсали-
цилова киселина, бета-блокери, статини и диуретици. Комбинацията с
АСЕ-инхибитори не се препоръчва. Клиничната оценка на пациенти след
инфаркт на миокарда трябва винаги да включва и оценка на бъбречна-
та функция.
Сърдечна недостатъчност: Препоръчителната начална доза ВАПРЕС е
40 mg два пъти дневно. Титриране на дозата до 80 mg и 160 mg два
пъти дневно трябва да се извършва на интервали от поне две седми-
ци до максималната доза, която се понася от пациента. Трябва да се
обмисли намаляване на дозата на диуретиците, които са приемани ед-
новременно. Максималната дневна доза, използвана при клиничните
проучвания е 320 mg, разделена в две дози. Дозата от 40 mg не може
да бъде получена с ВАПРЕС, тъй като фабрично таблетките не могат
да бъдат разделени на две равни половини. Валсартан може да се прие-
ма едновременно и с други терапии за сърдечна недостатъчност.
Въпреки това, тройната комбинация от АСЕ-инхибитор, бета-блокер и
валсартан не се препоръчва. Клиничната оценка на пациентите със
сърдечна недостатъчност трябва винаги да включва оценка на бъб-
речната функция.
Не се изисква адапиране на дозата при пациенти с креатининов кли-
рънс >10 ml/min.



18.05.2013 г., НОВИ ПРЕПАРАТИ, "ИНФОФАРМА", София, тел./факс: 02/963-05-44, 02/963-45-43

16

Валсартан е противопоказан при пациенти с тежка чернодробна не-
достатъчност, билиарна цироза и при пациенти с холестаза. При паци-
енти с лека до умерена чернодробна недостатъчност без холестаза
дозата валсартан не трябва да надвишава 80 mg.
Педиатрична популация: Хипертония при деца и юноши на възраст 6-18
години - Началната доза е 40 mg веднъж дневно при деца с тегло по-
малко от 35 кг и 80 mg при тези с тегло 35 кг и повече. Дозата тряб-
ва да се адаптира в зависимост от резултатите на кръвното наляга-
не. Дозата от 40 mg не може да бъде получена с ВАПРЕС, тъй като
фабрично таблетките не могат да бъдат разделени на две равни поло-
вини.
Употреба при деца и юноши с бъбречна недостатъчност с креатини-
нов клирънс <30 ml/min и при деца на диализа не е изследвана и поради
тази причина валсартан не се препоръчва при тези пациенти. Не се
изисква адаптиране на дозата при деца с креатининов клирънс >30
ml/min. Бъбречната функция и серумният калий трябва да бъдат мони-
торирани отблизо.
Употреба при деца и юноши на възраст 6-18 години с чернодробна не-
достатъчност - валсартан е противопоказан при деца с тежка чер-
нодробна недостатъчност, билиарна цироза и при пациенти с холеста-
за. Клиничният опит с валсартан е ограничен при деца с лека до уме-
рена чернодробна недостатъчност. Дозата валсартан не трябва да
превишава 80 mg при тези пациенти.
Сърдечна недостатъчност и скорошен инфаркт на миокарда при деца:
Валсартан не се препоръчва за лечение на сърдечна недостатъчност
или скорошен инфаркт на миокарда при деца и юноши под 18-годишна
възраст поради липса на данни за безопасност и ефикасност.
Деца на възраст под 6 години: безопасността и ефикасността на вал-
сартан при деца на възраст между 1 и 6 години не са установени.

Противопоказания:  Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Тежка чернодробна недоста-
тъчност, билиарна цироза и холестаза; Втори и трети триместър
от бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаи-
модействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Прочетете пълната характеристика на продукта!

Бременност и кърмене: Употребата на ангиотензин II рецепторни ан-
тагонисти не се препоръчва през първия триместър от бременност-
та. Употребата на ангиотензин II рецепторни антагонисти е проти-
вопоказана през втория и третия триместър от бременността.
Тъй като няма налична информация за употребата на валсартан по
време на кърмене, ВАПРЕС не се препоръчва и за предпочитане са ал-
тернативни лечения с по-добър профил на безопасност по време на
кърмене, особено при кърмене на новородени или преждевременно роде-
ни деца.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания. При шофиране и работа с машини трябва да
се отчете появата понякога на замаяност и отпадналост.

Опаковка: PVC/PE/PVDC-Alu блистери PVC/PCTFE-Alu блистери по 7, 14,
28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 280 филмирани таблетки. Не всички видове
опаковки могат да бъдат пуснати в продажба

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър

ОБЯВИ

Преводачески услуги, официални преводи, легализации.
За контакт: yanaemilova@yahoo.com; 0878 286 532

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  ф а к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ р ж а т  д о  1 0  д у м и .
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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

S01AA26 AZYTER / АЗИТЕР

Състав: Всеки грам от разтвора съдържа 15 mg азитромицин ди-
хидрат, еквивалентни на 14,3 mg азитромицин. Една еднодозова
опаковка с 250 mg разтвор съдържа 3,75 милиграма азитромицин
дихидрат. Помощни вещества: Средноверижни Триглицериди.

Показания: За възраст от раждането до 17 годишна възраст. Ази-
тер 15 mg/g е предназначен за локално антибактериално лечение на
конюнктивит, причинен от чувствителни щамове. Пурулентен
бактериален конюнктивит при деца и възрастни (с изкл. на специ-
фични клинични ситуации); Трахоматозен конюнктивит, причинен
от Chlamydia trachomatis при деца и възрастни. Трябва да се имат
предвид официалните указания за правилна употреба на антибакте-
риалните средства.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Инсталира се по ед-
на капка в конюнктивалния сак два пъти дневно, сутрин и вечер, в
продължение на три дни. Не е необходимо лечението да се продъл-
жава повече от три дни. Спазването на дозировката е важно за
успеха на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към азитромицин, към
някой друг макролид или към помощното вещество.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Кап-
ките за очи разтвор не трябва да се инжектират и да се поглъ-
щат. Капките за очи разтвор не трябва да се прилагат чрез пери-
или интраокуларна инжекция. В случай на алергична реакция лечение-
то трябва да се преустанови. За пълната информация прочетете
пълната КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Не е извършвано никакво конкретно проучване за
взаимодействията с Азитер. Като се има предвид липсата на из-
мерими концентрации на азитромицин в плазмата по време на при-
ложението на Азитер чрез инсталиране в окото, никое от взаимо-
действат с други лекарствени продукти, описани за перорално
прилаган азитромицин, не се очаква при употребата на капките за
очи разтвор. В случай на съпътстващо лечение с други капки за
очи в разтвор трябва да се спазва интервал от 15 минути между
инсталирането на двата разтвора. Азитер трябва да се инстали-
ра последен.

Фертилитет, бременност и кърмене: Азитер може да се използ-
ва по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не
са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шо-
фиране и работа с машини. Зрението може временно да бъде за-
мъглено след инсталирането. В такъв случай пациентът трябва
да бъде посъветван да избягва да шофира или да работи с опасни

машини, докато не се възстанови нормалното му зрение.

Опаковка: Азитер 15 mg/g, капки за очи, разтвор в еднодозова опа-
ковка в кутия с шест еднодозови опаковки.

Притежател на разрешението за употреба: LABORATOIRES ТНЕА

БЕЛЕКС
козметичен продукт

Състав: Aqua, Helix Aspersa Snail Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Glycerin, Chlorella vulgaris extract, Acrylates/C 10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Triethanolamine, Parfum, Allantoin, Methylchloroisothia-
zolinone, Methylisothiazolinone.

Приложение: За заличаване на белези - нови и стари белези; акне,
стрии, бръчки; изгаряния, петна. С екстракт от охлюв и Дермох-
лорела. Без аналог.

Начин на приложение: Нанася се върху чиста и без открити рани
кожа, с леки масажиращи движения, до пълно попиване в кожата,
два-три пъти дневно.

Опаковка: гел 40 ml

Производител: Фортекс

L02BG03 KYARESTA/ КИАРЕСТА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg анастрозол
(anastrozole). Помощни вещества: Всяка таблета съдържа 93 mg
лактоза монохидрат; Повидон; Натриев нишестен гликолат; Хид-
роксипропилметил целулоза, Макрогол 300, Титанов диоксид.

Показания: Лечение на напреднал карцином на гърдата при жени в
постменупауза. Не е доказана ефективност при пациентки, отри-
цателни за естрогенови рецептори, освен ако преди това не са
имали положителен клиничен отговор към тамоксифен; Адювантно
лечение на ранен карцином на гърдата при постменупаузални жени
с позитивни хормонални рецептори, които са получавали 2-3 годи-
ни адювантна терапия с тамоксифен или не са могли да бъдат ле-
кувани с тамоксифен, поради опасност от случаи на тромбоембо-
лия или аномалии на матката; Адювантно лечение при постменупа-
узални жени, които са с инвазивен ранен карцином на гърдата и по-
зитивни хормонални рецептори.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни (вкл. пациентки в
напреднала възраст); Една таблетка Kyaresta от 1 mg се приема
перорално веднъж дневно. При заболяване в ранен стадий се препо-
ръчва 5 години продължителност на лечението.
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Бъбречно увреждане: Не се препоръчва промяна на дозата при паци-
енти с леко до умерено бъбречно увреждане.
Чернодробно увреждане: Не се препоръчва промяна на дозата при
пациенти с леко чернодробно увреждане.
Деца: Не се препоръчва употребата на анастрозол при деца.

Противопоказания: Киареста 1 mg филмирани таблетки е проти-
вопоказен при: пременопаузални жени; бременност или кърмене; па-
циентки с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс по-ни-
сък от 20 ml/min); пациентки с умерено до тежко увредена чернод-
робна функция; пациентки с известна свъхчувствителност към
анастрозол или към някое от помощните вещества; естроген-съ-
държащи препарати не трябва да бъдат прилагани едновременно с
Киареста, тъй като те ще блокират фармакологичното му дейст-
вие; едновременното, прилагане на Киареста с тамоксифен.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Клинични изпитвания с антипирин и циметидин
показват, че Киареста не инхибира значимо метаболизма на ве-
ществата, които са метаболизирани чрез P450. Данни от кли-
ничните изпитвания относно сигурността на Киареста не са по-
казали никакви клинично значими взаимодействия с предписаните
лекарства. Съдържащите естроген лекарства не трябва да бъдат
прилагани едновременно с Киареста, тъй
като това може да намали фармакологичното му действие. Тамок-
сифен не трябва да се прилага едновременно с анастрозол, тъй ка-
то това може да намали фармакологичното му действие.

Бременност и кърмене: Анастрозол е противопоказан при бремен-
ни жени и кърмачки.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Малко вероятно е анастрозол да увреди способността за шофира-
не и работа с машини. При употреба на анастрозол обаче се съоб-
щава за астения и сомнолентност и докато тези симптоми про-
дължават, трябва да се внимава.

Опаковка: PVC / алуминиеви блистери

Притежател на разрешението за употреба: Ромастру Трейдинг

N03АХ14 LEVEBON/ЛЕВЕБОН

Състав: Левебон 500 mg или 1000 mg, филмирани таблетки съдър-
жат съответно 500 mg или 1000 mg леветирацетам (levetiracetam).
Помощни вещества: Сърцевина: Царевично нишесте; Повидон К30;
Магнезиев стеарат; Силициев диоксид, колоиден безводен; Филмово
покритие: Поливинилов алкохол - частично хидролизиран; Титанов
диоксид E171; Макрогол 3350; Талк (S553b); за Левебон 500 mg - Же-
лезен оксид жълт (E172).

Показания: Левебон е показан за монотерапия при лечението на
парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациен-
ти над 16-годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия; До-
пълваща терапия при лечение на парциални пристъпи с или без вто-
рична генерализация при възрастни, деца и новородени над 1-ме-
сечна възраст с епилепсия; Допълваща терапия при лечение на ми-
оклонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна въз-
раст с ювенилна миоклонична епилепсия; Допълваща терапия при

лечение на първично генерализирани тонично-клонични пристъпи
при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с идиопатична ге-
нерализирана епилепсия.

Дозировка в начин на приложение: Филмираните таблетки трябва
да се приемат през устата и да се поглъщат с достатъчно ко-
личество течност, със или без храна. Дневната доза се приема
разделена на две равни дози.
Монотерапия при възрастни и юноши над 16-годишна възраст:
Препоръчителната начална доза е 250 mg два пътя дневно, която
след две седмици трябва да се повиши до първоначалната терапев-
тична доза от 500 mg два пъти дневно. След това дозата може да
се повишава с по 250 mg два пъти дневно на всеки две седмици в
зависимост от клиничния отговор. Максималната доза е 1500 mg
два пъти дневно.
Допълващо лечение при възрастни (>18 години) и юноши (12 до 17
години) с тегло 50 kg или повече: Началната терапевтична доза е
500 mg два пъти дневно. Тази доза може да бъде започната от
първия ден на лечението. В зависимост от клиничния отговор и
поносимост, дневната доза може да се увеличи до 1500 mg два пъ-
ти дневно. Промени в дозата, свързани с увеличаване или намаля-
ване, могат да се правят на всеки 2 до 4 седмици с 500 mg два пъ-
ти дневно; Пациенти над 65 години: При тези от тях с нарушена
бъбречна функция се препоръчва адаптиране на дозата. Прочетете
КХП!
Бъбречно увреждане: Прочетете КХП!
При пациенти с лека до умерена степен на чернодробно увреждане
не се налага адаптиране на дозата. При пациенти с тежко чернод-
робно увреждане е възможно стойностите на креатининовия кли-
рънс да не дадат реална представа за бъбречната недоста-
тъчност. По тази причина, при креатининов клирънс <60
ml/min/1,73 m2 се препоръчва намаляване с 50% на дневната под-
държаща доза.
Педиатрична популация: Лекарят трябва да предпише най-подходя-
щата лекарствена форма, във форма и количество на активното
вещество в дозова единица, в зависимост от възрастта, тегло-
то и дозата. Таблетната форма не е подходяща за приложение при
кърмачета и деца под 6-годишна възраст. Предпочитаната лекарс-
твена форма при тази възрастова група е перорален разтвор.
Безопасността и ефикасността на леветирацетам при деца и юно-
ши под 16 години като
монотерапия не е установена.
Допълващо лечение при новородени на възраст от 6 до 23 месеца,
деца (от 2 до 11 години) и юноши (от 12 до 17 годни) с тегло под
50 кг: Пероралният разтвор е предпочитаната лекарствена форма
за употреба при новородени и деца под 6 години. Началната тера-
певтична доза е 10 mg/kg два пъти дневно. В зависимост от тера-
певтичния отговор и поносимост, дозата може да се увеличи до
30 mg/kg два пъти дневно. Промяната в дозата не трябва да пре-
вишава понижаване или повишаване с повече от 10 mg/kg два пъти
дневно на всеки две седмици. Трябва да се използва най-ниската
ефективна доза. Дозата при деца с тегло 50 kg или повече е съща-
та както при възрастни.
Добавъчно лечение при кърмачета на възраст от 1 до 6 месеца:
При новородени се прилага перорален разтвор. Прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към леветирацетам
или към други пиролидонови производни, или към някое от помощ-
ните вещества.

Специален предупреждения и предпазни мерки при употреба и Вза-
имодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете КХП!
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Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за
употребата на леветирацетам при бременни жени. Потенциалният
риск при хора не е известен. Не се препоръчва употребата на Леве-
бон по време на бременност и при жени с детероден потенциал, не-
използващи контрацептивни мерки, освен в случаите на абсолют-
на необходимост. По време на бременността се наблюдава пони-
жаване на плазмените концентрации на леветирацетам, което е
по-изразено през третия триместър (до 60% от изходното ниво
преди бременността). На бременните жени, лекувани с леветира-
цетам трябва да се осигурят подходящи медицински грижи. Пре-
късването на антиепилептичното лечение може да доведе до вло-
шаване на заболяването, което да причини увреждане на майката и
плода. Леветирацетам се отделя в кърмата и затова кърменето
не е препоръчително. Ако в периода на кърмене, обаче се налага
провеждане на лечение с леветирацетам, трябва да се оцени съот-
ношението полза/риск, като се вземе под внимание значението на
кърменето. Фертилитет: Няма клинични данни и потенциалният
риск за хора не е известен.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не
са провеждани проучвания по отношение на влиянието върху спо-
собността за шофиране и работа с машини. Поради възможна раз-
лична индивидуална чувствителност при някои пациенти, особено
в началото на лечението или при последващо увеличаване на доза-
та, е възможна поява на сънливост или други симптоми от стра-
на на централната нервна система. Затова се препоръчва повише-
но внимание при пациенти, извършващи дейности, за които се
изискват умения напр. шофиране или работа с машини. Пациенти-
те трябва да бъдат посъветвани да не шофират и да не работят
с машини, докато се установи, че способността им за извършва-
ни на такива дейности не се повлиява.

Опаковка: Алуминиеви/PVC блистери или HDPE бутилки, с по 30
филмирани таблетки в опаковка.

Притежател на разрешение за употреба: G.L. Pharma GmbH, Авст-
рия.

C09DA08 OLMESTA PLUS/ОЛМЕСТА ПЛЮС

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg олмесартан
медоксомил (olmesartan medoxomil) и 12,5mg хидрохлоротиазид
(hydroch-lorothiazide). Помощни в-ва: Ядро: Лактоза монохидрат -
300,5 mg; Целулоза, микрокристална; Повидон (К-30); Кроскармелоза
натрий; Магнезиев стеарат; Филмово покритие: Хипромелоза; Мак-
рогол; Титанов диоксид Е171; Железен оксид, червен Е172; Железен
оксид, жълт Е172.

Показания: Лечение на есенциална хипертония. Олмесартан плюс е
фиксирана дозова комбинация, която е показана при пациенти,
чието артериално налягане не се контролира адекватно от моно-
терапия с 40 mg олмесартан.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчаната доза Олмесар-
тан плюс е 1 таблетка дневно. Може да се прилага при пациенти,
чието артериално налягане не е адекватно контролирано от моно-
терапия с 40 mg олмесартан медоксомил. Таблетката трябва да
се поглъща с достатъчно количество течност (напр. с чаша вода).
Таблетката не трябва да се дъвче и трябва да се приема по едно и
също време на денонощието. Олмесартан може да се приема със
или без храна.
Бъбречно увреждане: Олмесартан плюс е противопоказан при паци-

енти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30
ml/min). Максималната доза олмесартан медоксомил при пациенти
с леко до умерено тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс
30-60 ml/min) е 20 mg олмесартан медоксомил веднъж дневно, по-
ради ограниченият опит от по-високи дозировки в тази група па-
циенти, като се препоръчва провеждане на периодични контролни
прегледи. Поради това употребата на олмесартан/хидрохлоротиа-
зид е противопоказан във всички стадий на бъбречно увреждане.
Чернодробно увреждане: Олмесартан плюс трябва да се използва
предпазливо при пациента с леко чернодробно увреждане. При паци-
енти с чернодробно увреждане, които получават диуретик и/или
други антихипертензивни лекарства се препоръчва внимателно
мониториране на артериалното налягане и бъбречната функция.
При пациенти с умерено тежко чернодробно увреждане се препо-
ръчва начална доза от 10 mg олмесартан медоксомил, като макси-
малната дневна доза не трябва да надвишава 20 mg. При пациенти
с тежко чернодробно увреждане няма опит от употребата на ол-
месартан медоксомил. Следователно олмесартан/хидрохлоротиа-
зид не трябва да се използва за тази група пациенти, както и при
холестаза и билиарна обструкция.
Педиатрична популация: Не се препоръчва употребата на олмесар-
тан/хидрохлоротиазид при деца и юноши под 18 години, поради лип-
сата на данни за безопасност и ефикасност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещес-
тво или към някое от помощните вещества или други сулфона-
мидни производни (тъй като хидрохлоротиазид е лекарствен про-
дукт, който е производно ви сулфонамидите). Бъбречно увреждане;
Рефрактерна на лечение хипокалиемия, хиперкалциемия, хипонатрие-
мия и симптоматична хиперурикемия; Умерено тежко и тежко чер-
нодробно увреждане, холестаза и нарушения протичащи с билиарна
обструкция ; Втори и трети триместър на бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Вза-
имодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на Олмесартан
плюс не се препоръчва за употреба през първия триместър на бре-
менността и противопоказана през втория и третия триместър
на бременността. Кърменето не се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Няма проучвания, но трябва да се има предвид, че при някои паци-
енти се наблюдава замаяност и отпадналост.

Опаковка: Олместа 40 mg/12,5 mg филмирани таблетки в Алуми-
ний-Алуминиеви блистери. Опаковки от 14,28,30, 56 филмирани
таблетки. Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в
продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Тева Фармасютикълс
България ЕООД България

ПРОБИЕН КИДС
Хранителна добавка

Състав на 1 саше: Инулин - 3000 mg, Лактобацилус ацидофилус
(Lactobacillus acidophilus) - 10 mg (1 млрд.) живи бактерии, Бифидо-
бактериум лонгум (Bifidobacterium longum) - 10 mg (1 млрд.) живи
бактерии, регулатор на киселинността - лимонена киселина.
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Предназначение: Cтомашно-чревен дискомфорт при деца над 1 го-
динка.

Приложение: при стомашно-чревен дискомфорт; при запек или раз-
стройство; при колики, газове или подуване на корема.

Дозировка: по 1 саше дневно, разтворено в 30 - 50 ml вода, поло-
вин час преди хранене.

Опаковка: 10 сашета

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД

ПРОБИЕН ТРАВЕЛ
Хранителна добавка

Състав на 1 капсула: Екстракт от джинджифил (Zingiber officinale) -
200 mg, Инулин - 150 mg, Лактобацилус ацидофилус (Lactobacillus
acidophilus) - 40 mg (4 млрд.), Бифидобактериум лонгум
(Bifidobacterium longum) - 10 mg (1 млрд.).

Предназначение: стомашно-чревен дискомфорт при пътуване.

Приложение: при стомашно-чревен дискомфорт, при запек, разст-
ройство, подуване на корема, газове; при гадене и позиви за повръ-
щане.

Дозировка: по 1 капсула дневно половин час преди хранене или един
час преди пътуване.

Опаковка: капсули, два блистера по 10 капсули - общо 20 капсули в
опаковка.

Производител: Фортекс Нутрасютикалс ООД

N05AX08 RONYDAL/РОНИДАЛ

Състав: Ронидал 1 ml перорален разтвор съдържа 1 mg рисперидон.
Помощни вещества: Бензоена киселина Е 210, Хидрохлорова кисели-
на, Пречистена вода.

Показания: РОНИДАЛ е показан за лечение на шизофрения; лечение
на умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройст-
во; Краткосрочно лечение (до 6 седмици) на персистираща агресия
при пациенти с умерена до тежка деменция на Алцхаймер, които са
нечувствителни към нефармакологичните подходи и при които има
риск от самонараняване или нараняване на околните; Краткосрочно
симптоматично лечение (до 6 седмици) на персистираща пове-
денческа агресия при деца на възраст над 5 години и при юноши с
диагноза съгласно критериите на DSM-IV, при които тежестта на
агресивното или друго деструктивно поведение изисква фармако-
логично лечение. Фармакологичното лечение трябва да бъде нераз-
делна част от по-широка програма за лечение, включваща психо-со-
циална и образователна интервенция. Това е препоръчително, ако
рисперидон се предписва от специалист по детска неврология,
детско-юношески психиатър или от лекари, добре запознати с
лечението на поведенческо разстройство при деца и юноши.

Дозировка и начин на приложение: РОНИДАЛ е за перорално
лечение. Храната не повлиява абсорбцията на му. При прекратяване

на лечението се препоръчва постепенно намаляване на дозата.
Много рядко се описват остри симптоми при рязко прекъсване на
лечението с високи дози антипсихотични лекарства, включително
гадене, повръщане, изпотяване и безсъние. Може да се наблюдава и
възобновяване на психотичните симптоми и се съобщава за поява
на неволеви двигателни разстройства (като например акатизия,
дистония и дискинезия).
Шизофрения Възрастни: РОНИДАЛ може да се дава веднъж или два
пъти дневно. Пациентите трябва да започват с 2 mg рисперидон
на ден. Дозата може да бъде повишена на втория ден на 4 mg. В
последствие дозата може да остане непроменена или да се индиви-
дуализира по-нататък, ако е необходимо. Повечето пациенти се
чувстват добре при дневна доза между 4 и 6 mg. При някои пациен-
ти може да е подходящо коригиране на дозата в продължение на
по-дълъг период, както и по-ниска начална и поддържаща доза. До-
зите над 10 mg дневно не са показали по-добър ефект от по-ниски-
те дози и може да причинят по-честа поява на екстрапирамидна
симптоматика. Безопасността на дози, по-големи от 16 mg днев-
но, не е подлагана на оценка, и следователно те не се препоръчват.
Старческа възраст: Препоръчва се начална доза от 0,5 mg два пъ-
ти на ден. Тази дозировка може да бъде индивидуално коригирана с
увеличение от 0,5 mg два пъти на ден до 1 или 2 mg два пъти на
ден.
Деца и юноши: Не се препоръчва употребата на рисперидон при де-
ца и юноши под 18-годишна възраст с шизофрения поради недоста-
тъчно данни за ефикасност.
Манийни епизоди при биполярни разстройства Възрастни: РОНИ-
ДАЛ трябва да се дава веднъж дневно, като се започне с 2 mg рис-
перидон. Коригиране на дозата, ако има показания за това, трябва
да се прави на интервали, не по-малки от 24 часа, и то с уве-
личаване на дозата от 1 mg дневно. Рисперидон се прилага при гъв-
каво дозиране в интервал от 1 до 6 mg дневно до оптимизиране на
нивото на ефикасност и толерантност при всеки пациент. Дневна
доза над 6 mg рисперидон не е изследвана при пациенти с манийни
епизоди. Както при всяко симптоматично лечение, продължително-
то лечение с РОНИДАЛ трябва непрекъснато да се оценява и обос-
новава.
Старческа възраст: Препоръчва се начална доза от 0,5 mg два пъ-
ти дневно. Тази доза се преценява индивидуално при увеличение с
0,5 mg два пъти дневно до 1 или 2 mg два пъти дневно. Тъй като
клиничният опит при хора в старческа възраст е ограничен, упот-
ребата трябва да е внимателна.
Деца и юноши: Не се препоръчва употребата на рисперидон при де-
ца и юноши под 18-годишна възраст с биполярна мания поради не-
достатъчно данни за ефикасност.
Персистираща агресия при пациенти с умерена до тежка деменция
на Алцхаймер: Препоръчва се начална доза от 0,25 mg два пъти
дневно. Тази дозировка може да бъде индивидуално коригирана с по-
вишение от 0,25 mg два пъти дневно, но не по-често от всеки от
всеки втори ден, ако е необходимо. Оптималната доза е 0,5 mg два
пъти дневно за повечето пациенти. Някои пациенти, обаче, може
да се чувстват добре от доза до 1 mg два пъти дневно. При паци-
енти с персистираща агресия при деменция на Алцхаймер РОНИДАЛ
не се прилага повече от 6 седмици. По време на лечението пациен-
тите трябва да се подлагат често и редовно на оценка и отново
да се преценява необходимостта от продължаване на лечението.
Поведенчески разстройства: Деца и юноши от 5 до 18-годишна
възраст: За пациенти с тегло >50 kg се препоръчва първоначална
доза 0,5 mg веднъж дневно. Тази дозировка може да бъде индивиду-
ално коригирана с повишение от 0,5 mg веднъж дневно не по-често
от интервали през един ден, ако е необходимо. За повечето пациен-
ти оптималната дозировка е 1 mg веднъж дневно. Някои пациенти
обаче, може да се чувстват добре от 0,5 mg веднъж дневно, дока-
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то други може да имат нужда от 1,5 mg веднъж дневно. За пациен-
ти с тегло <50 kg се препоръчва първоначална дозировка от 0,25
mg веднъж дневно. Тази дозировка може да бъде индивидуално кори-
гирана с повишение от 0,25 mg веднъж дневно не по-често от ин-
тервали през ден, ако е необходимо. Оптималната доза е 0,5 mg
веднъж дневно за повечето пациенти. Някои пациенти обаче може
да се чувстват добре от 0,25 mg веднъж дневно, докато други мо-
же да имат нужда от 0,75 mg веднъж дневно.
Както при всяко симптоматично лечение, продължителното
лечение с РОНИДАЛ трябва да се оценява периодично. РОНИДАЛ не
се препоръчва при деца под 5-годишна възраст, тъй като няма
опит при деца, по-малки от 5 години, с такива разстройства.
Увреждане на бъбреците и черния дроб: Пациентите с бъбречно ув-
реждане имат понижена способност да елиминират активната ан-
типсихотична фракция, отколкото възрастните с нормална бъб-
речна функция.
Пациентите с увредена функция на черния дроб имат повишена
плазмена концентрация на свободната фракция на рисперидон. Не-
зависимо от индикациите, началната и следващите дозировки
трябва да са намалени наполовина и коригирането на дозата тряб-
ва да бъде по-бавно при пациенти с бъбречно или чернодробно ув-
реждане. РОНИДАЛ трябва да се прилага внимателно при тези гру-
пи пациенти.
Преминаване от други антипсихотици: Когато е медицински оправ-
дано, се препоръчва постепенно спиране на предишното лечение,
когато започва лечението с РОНИДАЛ. Също така, ако е медицинс-
ки оправдано, при преминаване на пациента от депо антипсихо-
тични препарати се препоръчва терапията с РОНИДАЛ да започне
в деня на следващата инжекция от схемата. Необходимостта от
продължаване на провежданото антипаркинсоново лечение трябва
периодично да се преразглежда.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещес-
тво или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Вза-
имодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за употребата на
рисперидон при бременни жени. РОНИДАЛ не трябва да се използва
при бременност, освен в случай на категорична необходимост. Ако
е необходимо да бъде спрян по време на бременността, това не
трябва да става изведнъж.
При проучвания с животни е установено, че рисперидон и 9-хидрок-
си-рисперидон се отделят в млякото. Установено е, че рисперидон
и 9-хидрокси-рисперидон се отделя и в кърмата в малки количест-
ва. Няма налични данни за нежелани реакции при кърмачета. Следо-
вателно ползата от кърменето е по-голяма в сравнение с потен-
циалния риск за детето.

Ефект върху способността за шофиране и за работа с машини:
РОНИДАЛ може да има минимален или умерен ефект върху способ-
ността за шофиране и за работа с машини поради потенциалния
ефект върху нервната система и върху зрението.

Несъвместимости: РОНИДАЛ 1 mg/ ml перорален разтвор - несъв-
местимост с чай.

Опаковка: 100 ml стъклен флакон с пластмасова, обезопасена за
деца капачка и дозираща пипета. Флакона е поставен в картонена
кутия- по 1 флакон в кутия. Пипетата, съпровождаща флаконите
от 100 ml е градуирана в мг. и милилитри с минимален обем 0,25

ml и максимален обем 3 ml. Върху пипетата има означения на всеки
0,25 ml до 3 ml.

Притежател на разрешението за употреба: РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ

A03DA02 SPASMOBLOC/СПАЗМОБЛОК

Състав: В една таблетка се съдържат Метамизол натрий
(Metamizole sodium) - 500 mg; Питофенон хидрохлорид (Pitofenone
hydrochloride) - 5 mg; Фепиверин бромид (Fenpiverinium bromide) - 0,1
mg. Помощни вещества: Пшенично нишесте; Лактоза монохидрат;
Желатин; Микрокристална целулоза; Талк; Натриев хидрогенкарбо-
нат.

Показания: За симптоматично лечение на слабо или умерено изра-
зен болков синдром при спазми на гладката мускулатура на вът-
решните органи; бъбречни колики при нефролитиаза;

Дозировка и начин на приложение: Продължителността на лечени-
ето не трябва да надвишава 3 дни. За перорална употреба. Препо-
ръчително е Спазмоблок да се приема след хранене с повече
течност. Възрастна и дена над 15 години: 1-2 таблетки, 2-3 пъти
дневно. Максимална дневна доза - 6 таблетки. Деца и юноши под 15
годишна възраст: - от 12-15 години – 1 таблетка 2-3 пъти днев-
но. Максимална дневна доза - 3 таблетки.; от 9-12 години - 1/2
таблетка 2-3 пъти дневно. Максимална дневна доза - 2 таблетки.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някое от активни-
те вещества и/или някое от помощните; Свръхчувствителност
към пиразолонови производни или други НСПВС; Тежка чернодробна
и бъбречна недостатъчност; Остра чернодробна порфирия; Гене-
тичен дефицит на глюкозо-б-фосфат дехидрогеназа; Стомашно-
чревна непроходимост и мегаколон; Хематологични заболявания:
левкопения, агранулоцитоза, апластична анемия; Закритоъгълна
глаукома; Бременност и кърмене.

Специални предупреждения н предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на Спазмоблок
по време на бременността (през първия и последния триместьр) е
противопоказано, а през вторите три месеца само след консулта-
ция с лекар. Употребата на лекарствения продукт в периода на
кърмене е нежелателна.

Ефекти върху способността за шофиране в работа е машини: Да
се прилага с повишено внимание при пациенти, шито шофират или
работят с машини, тъй като активното вещество фенпиверин,
влизащо в състава на Спазмоблок, притежава холинолитичен
ефект и може да предизвика световъртеж и нарушение в акомода-
цията.

Опаковка: 10 таблетки в блистер от PVC/Al. 2 блистера заедно с
листовка в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД, Бъл-
гария
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L02BG06 XANEPRA/КСАНЕПРА

Състав: Една таблетка Xanepra съдържа 25 mg екземестан
(exemestane). Помощни вещества: Ядро: Микрокристална целулоза
Е460, Силициев диоксид, колоиден безводен; Кросповидон; Хидрок-
сипропилметилцелулоза Е464; Манитол; Натриев стеарил глико-
лат; Магнезиев стеарат; Полисорбат 80. Обвивка: Опадрай бяло
OYS 9622, съставен от: Хидроксипропилметил целулоза, Пропиленг-
ликол, Титанов диоксид Е171.

Показания: Екземестан е показан като адювантно лечение при же-
ни след менопауза с положителен за естрогенни рецептори инвази-
вен ранен карцином на гърдата след първоначално адювантно
лечение с тамоксифен в продължение на 2 - 3 години. Екземестан е
показан за лечение на напреднал карцином на гърдата при жени с
естествено или предизвикано състояние на менопауза, чието забо-
ляване е прогресирало след анти-естрогенно лечение. Не е демонс-
трирана ефикасност при пациенти с отрицателен статус за ест-
рогенни рецептори.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни пациенти и пациен-
ти в напреднала възраст: Препоръчителната доза Ксанепра е една
таблетка от 25 mg, приета веднъж дневно, за предпочитане след
хранене. При пациенти с ранен карцином на гърдата лечението с
Ксанепра трябва да продължи до завършване на пълни пет години
комбинирано последователно адювантно хормонално лечение (та-
моксифен, следван от Екземестан ) или по-рано при поява на реци-
див на тумора. При пациенти с напреднал карцином на гърдата
лечението с Ксанепра трябва да продължи до доказана прогресия на
тумора. При пациенти с чернодробна или бъбречна недоста-
тъчност не е необходима корекция на дозата. Не се препоръчва
употреба при деца.

Противопоказания: Екземестан таблетки е противопоказан при
пациенти с данни за свръхчувствителност към лекарственото ве-
щество или някое от помощните вещества, при бременни или кър-
мещи жени.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете КХП!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Проведените in vitro изследвания са показали, че
лекарството се метаболизира чрез цитохром P450 (CYP) 3A4 и ал-
докеторедуктазите и не инхибира никой от главните CYP изоензи-
ми. В клинично фармакокинетично проучване специфичната инхиби-
ция на CYP 3A4 от кетоконазол не е довела до значими ефекти вър-
ху фармакокинетиката на екземестан. Едновременното приложе-
ние на лекарствени продукти като рифампицин, антиепилептични
лекарства (напр., фенитоин и карбамазепин) и билкови препарати,
съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum), за които се
знае, че индуцират CYP 3A4, може да намали ефективността на ек-
земестан. Екземестан трябва да се използва внимателно с лекарс-
тва, които се метаболизират чрез CYP 3A4 и имат малка тера-
певтична ширина. Липсва клиничен опит за едновременна употреба
на екземестан с други противоракови лекарства. Екземестан не
трябва да бъде прилаган едновременно с естроген-съдържащи ле-
карства, тъй като те биха анулирали неговото фармакологично
действие.

Фертилитет, бременност и кърмене: Екземестан е противопока-
зан при бременни жени. Екземестан не трябва да бъде прилаган при
жени, които кърмят. Наложителна е адекватна контрацепция при
жени, които имат потенциала да забременеят, включително таки-
ва, които са преди менопауза или които съвсем отскоро са в мено-
пауза, докато настъпването на менопауза е напълно установено.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Съобщава се за замаяност, сомнолентност, отпадналост и виене
на свят при употреба на лекарствения продукт. Пациентите
трябва да бъдат предупредени, че при поява на такива явления
техните физически и/или психически способности, необходими за
работа с машини или шофиране на кола, могат да бъдат нарушени.

Опаковката: Бели PVC/PE/ PVDC/ алуминиеви блистери, всеки съ-
държащ по 30 филмирани таблетки. Бели PVC/PVDC/алуминиеви
блистери, всеки съдържащ по 30 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ

ОБЯВИ

Счетоводни услуги. Богат опит при воденето на счетоводство на аптеки. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН
За контакт: 0885 15 20 19; тел. 02 426 32 77; e-mail: sngdivine@abv.bg

АПТЕКА от 20 години се дава под наем с разрешителни и оборудване. София, кв. Света Троица.
За контакт: 0888 383 303 - Иванова

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

Име_______________________________________________ телефон _________________________________________

e - m a i l :  a . s t o y c h e v a @ i n f o p h a r m a - b g . n e t ,  фа к с :  0 2 / 9 6 3 - 4 5 - 4 3  -  д а  с ъ д ъ ржат  д о  1 0  д ум и .
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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

АМБИНОР/AMBINOR
Хранителна добавка

Състав: Всяка ампула от 10 мл съдържа: Аргинин аспартат – 2 g; Маг-
незий (като магнезиев цитрат) – 83.3 mg; Витамин В6 (като пиридок-
син хидрохлорид) – 4 мг; Подсладител: захарин натрий.

Предназначениe: За жизнен тонус; За преодоляване на физическа умора
(след натоварване, активен спорт); За преодоляване на психическа умо-
ра (стрес, пътуване, натоварване в работата); За повишаване на кон-
центрацията и способността за запаметяване на информация , особе-
но по време на изпити, сесии; За преодоляване на отпадналост и умора,
свързана с различни заболявания – сърдечно–съдови, неврологични, он-
кологични, диабет.

Препоръчвана доза за дневен прием: за възрастни и деца над 14 годи-
ни: 1 ампула, 1 до 2 пъти дневно, по време на основно хранене. Може да
се разтваря във вода и сок; Може да се приема от диабетици, тъй ка-
то съдържа подсладител.

Опаковка: под формата на ампули – разтвор за перорална употреба съ-
държа 20 ампули х 10 мл, 4 блистера х 5 ампули

Производител: Екофарм

А07ЕА06 BUDENOFALK/БУДЕНОФАЛК

Състав: Всяко впръскване на пяната съдържа 2 mg будезонид. Помощни

вещества: Пропиленгликол, пречистена вода, емулгиращ восък, макро-
гол стеарилетер, цетилов алкохол, лимонена киселина, монохидрат ди-
натриев едетат, пропелент (пропан, бутан).

Показания: За лечение на активен улцерозен колит, ограничен в област-
та на ректума и сигмоидния колон.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни > 18 години: Едно впръс-
кване на 2 mg будезонид, ежедневно. Деца: Буденофалк 2 mg ректална
пяна не трябва да бъде използван при деца, тъй като опитът в тази
възрастова група е ограничен. Буденофалк 2 mg ректална пяна може да
бъде прилагана сутрин или вечер. Най-добри резултати се получават,
когато червата биват изпразнени, преди прилагането на Буденофалк 2
mg ректална пяна. Продължителността на лечението се определя от
лекуващия лекар. Най-общо, острите епизоди отшумяват след 6 до 8
седмици. След това, Вие трябва да преустановите употребата на Бу-
денофалк ректална пяна.

Противопоказания: Буденофалк 2 mg ректална пяна не трябва да се из-
ползва при: свръхчувствителност към към будезонид или към някоя от
останалите съставки; чернодробна цироза с признаци на портална хи-
пертония, напр. напреднал стадий на първична билиарна цироза.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти и други форми на взаимо-

действие: : Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Назначението по време на бременността
трябва да се избягва, освен в случаите на неотложна необходимост
от провеждане на лечение с Буденофалк 2 mg ректална пяна. При бре-
менни животни, будезонид, както и другите глюкокортикостероиди,
предизвиква аномалии в развитието на фетуса, но релевантността
относно човешкия организъм не е установена. Тъй като не е известно
дали буденозид преминава в майчината кърма, детето не бива да бъде
кърмено по време на лечението с Буденофалк 2 mg ректална пяна.

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

Опаковка: Херметизиран флакон от алуминий с измервателна клапа, 14
апликатора от PVC с покритие от бял мек парафин и течен парафин за
прилагане на пяната, 14 пластмасови торбички за хигиенично изхвърля-
не на апликаторите. Оригиналната опаковка от 1 флакон със спрей, съ-
държа най-малко 14 дози, всяка от 1,2 g ректална пяна; Оригиналната
опаковка от 2 флакона със спрей, съдържа най-малко 2 x 14 дози, всяка
от 1.2 g ректална пяна.

Притежател на разрешението за употреба: Dr. Falk Pharma GmbH, Гер-
мания.

КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ, ВИТАМИН Д
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: Санго корали на прах (Sango Mineral
Powder, съдържащ 20% натурален калций и 10% натурален магнезий) -
500 mg; - Витамин Д – 4 mcg; Пълнители: Микрокристална целулоза.

Действие: Коралите “Санго“ от Окинава са естествен източник на го-
лям бройважни микро и макроелементи, калций и магнезий в съотноше-
ние 2:1 (както е в човешкия организъм), калий, натрий, желязо, фосфор,
цинк и др. Богатото им съдържание регулира минералният баланс в ор-
ганизма и благоприятно повлиява жизненоважни органи.
Витамин Д стимулира усвояването на калций и фосфор и допринася за
подържането на здрави кости. Проучвания показват по-добра бионалич-
ност на натуралния калциев карбонат (извлечен от коралите) в сравне-
ние със синтетичната молекула. Учените обясняват този факт с нали-
чието на следи от 74 различни микроелемента в суровината от кора-
лите „Санго“, чиято комбинация допринася за подобреното усвояване
на калций от организма.

Приложение: Повишаване на подвижността на ставите и еластич-
ността на мускулите; Благоприятно повлиява костите при възрасто-
ви изменения; За поддържане на здрави зъбии кости; При усилено физи-
ческо натоварване.

Дозировка: По 1 капсула 2 пъти на ден по време на хранене с чаша вода.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчваната доза! Да не се из-
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ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: Бутилка с 110 желатинови капсули.

Производител: Рамкофарм ООД, www.ramcopharm.bg

ЦЕНТЕЛА + /CENTELLA +
Хранителна добавка

Съставна една капсула: екстракт от Азиатска Центела /Centella
Asiatica L/ – 100 mg , екстракт от плод Червена Боровинка /Vaccinum
vitis ideae L/- 70 mg, екстракт от кестен /Aesculus hippocastanum/ – 70
mg, Магнезий /магнезиев ацетат/ - 60 mg, екстракт от листа Гинко
билоба /Extr.Ginkgo Biloba/ – 50 mg , Витамин С /аскорбинова киселина/ -
50 mg и лактоза. Помощни вещества: желиращ агент – желатин.

Приложение: Действа благоприятно върху тонуса на вените и кръвонос-
ните съдове; При преумора и тежест на краката, за тонус и лекота; Съ-
действа за подобряване на паметовите функции и концентрацията.

Начин на употреба: от 1 до 2 капсули дневно. Да не се превишава пре-
поръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се използва ка-
то заместител на разнообразното хранене.

Бременност и кърмене: Хранителната добавка не е подходяща за бре-
менни, кърмачки, малки деца и при индивидуална непоносимост към със-
тавните вещества.

Опаковка: 60 твърди желатинови капсули в опаковка.

Произведено: в завод на Ренифарма оперейшън ООД, за Буров ЕООД

N06AB10 ELORYQA/ЕЛОРИКА

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа съответно 5 mg, 10 mg,
15 mg, 20 mg есциталопрам (под формата на оксалат). Помощни ве-

щества: Сърцевина: Силифицирана Микрокристална целулоза, Кроскар-
мелоза натрий, Бутилхидрокситолуен, Бутилхидроксианизол, Целулоза,
Микрокристална; Силициев диоксид, колоиден безводен; Талк; Магнезиев
стеарат. Покритие: Хипромелоза, Макрогол 400, Титанов диоксид Е171.

Показания: Лечение на големи депресивни епизоди Лечение на паническо
разстройство с или без агорафобия Лечение на социално тревожно раз-
стройство (социална фобия) Лечение на генерализирано тревожно разс-
тройство Лечение на обсесивно-компулсивно разстройство.

Дозировка и начин на приложение: Безопасност на дневни дози над 20
mg не е установена. Есциталопрам се прилага като еднократна дневна
доза и може да се приема с или без храна. Ползите от лечението и доза-
та трябва да бъдат преоценявани на редовни интервали от време. До-
зировката зависи от диагнозата – прочетете пълната КХП!
Деца и юноши (под 18 години): Есциталопрам не трябва да се използва
за лечение на деца и юноши на възраст под 18 години. Корекция на доза-
та не е необходима при пациенти с лека до умерена бъбречна недоста-
тъчност. Изисква се повишено внимание при пациенти с тежко увреде-
на бъбречна функция (CLCR

 по-малко от 30 ml/min) Препоръчва се начална
доза от 5 mg дневно през първите две седмици от лечението при паци-
енти с лека или умерена чернодробна недостатъчност. В зависимост
от индивидуалния отговор на пациента, дозата може да се увеличи до
10 mg дневно. Препоръчва се повишено внимание и особено внимателно
титриране на дозата при пациенти с тежко увредена чернодробна фун-
кция. При пациенти, за които е известно, че са слаби метаболизатори
на СУР2С19, се препоръчва начална доза от 5 mg дневно през първите

две седмици на лечението. В зависимост от индивидуалния отговор на
пациента, дозата може да се увеличи до 10 mg дневно.
Симптоми на отнемане, наблюдавани при спиране на лечението: Вне-
запното прекратяване на лечението трябва да се избягва. При прекра-
тяване на лечението с есциталопрам, дозата трябва да се намалява
постепенно за период от поне една до две седмици, за да се намали рис-
кът от симптоми на отнемане. Ако възникнат непоносими симптоми
след намаляване на дозата или при прекратяване на лечението, може да
се обмисли връщане към предходната предписана доза. След това лека-
рят може да продължи да намалява дозата, но по-постепенно.

Противопоказания: Свръхчувствителност към есциталопрам или към
някое от помощните вещества. Едновременното лечение с неселек-
тивни, необратими инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхиби-
тори) е противопоказано поради риска от серотонинов синдром с въз-
буда, тремор, хипертермия и т.н. Комбинирането на есциталопрам с
обратими МАО-А инхибитори (напр. моклобемид) или обратимия несе-
лективен МАО-инхибитор линезолид е противопоказано поради риск от
появата на серотонинов синдром. Есциталопрам е противопоказан при
пациенти с установено удължаване на QT интервала или със синдром на
вроден удължен QT. Есциталопрам е противопоказан заедно с лекарст-
вени продукти, за които се знае, че удължават QT интервала.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те внимателно КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете внимателно КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Съществуват ограничени кли-
нични данни за ефекта на есциталопрам при бременни жени. Есциталоп-
рам не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е
абсолютно необходимо и само след внимателна преценка на съотноше-
нието риск/полза. Новородените трябва да бъдат наблюдавани, ако
майката е употребявана Есциталопрам през късните етапи на бремен-
ността, особено през третия триместьр. Внезапното прекратяване
на лечението по време на бременност трябва да се избягва. Епидемио-
логичните данни показват, че употребата на SSRI по време на бремен-
ност, особено в края на бременността, може да увеличи риска от ус-
тойчиви белодробна хипертония при новородени (PPHN). Наблюдавани-
ят риск е приблизително 5 случая на 1 000 по време на бременност. В
общата популация възникват 1-2 случая на PPHN на 1 000 бременности.
Очаква се есциталопрам да се екскретира в кърмата. Следователно, не
се препоръчва кърмене по време на лечението. Фертилитет: Данни от
опити с животни показват, че циталопрам може да повлияе на качест-
вото на спермата. Доклади от клинични случаи при хора с някои SSRI
показват, че ефектът върху качеството на спермата е обратим. Вли-
яние върху фертилитета при хора не е наблюдавано досега.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Въпре-
ки че есциталопрам е показал, че не засяга интелектуалната функция
или психомоториката, всеки психоактивен лекарствен продукт може
да засегне преценката или уменията. Пациентите трябва да бъдат
предупредени за потенциалния риск от влияние върху способността им
за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Елорика филмирани таблетки са опаковани в прозрачни
PVC/Аклар-алуминиеви блистери, по 10 таблетки. Картонената кутия
съдържа 30 филмирани таблетки (3 блистера) и листовка.

Притежател на разрешението за употреба: ALKALOID-INT d.o.o.
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ФИТОЛОР ИМУНО
Хранителна добавка

Състав: В 2 капсули се съдържат: Витамин С (L-аскорбинова киселина)
– 600 mg; Цинк/ (цинков сулфат) – 10 mg/25 mg.

Приложение: Подпомага укрепването на имунната система; Подходящ
при физически и умствени натоварвания.

Дозировка: по 1 капсула два пъти дневно. Да се приема с достатъчно
количество вода. Да не се дъвче капсулата.

Опаковка: 30 желатинови капсули с удължено освобождаване в 3 блис-
тера.

Производител: Фортекс

S01ED51 GANFORT/ГАНФОРТ

Състав: Един ml разтвор съдържа 0,3 mg биматопрост (bimatoprost) и
5 mg тимолол (timolol) (като 6,8 mg тимололов малеат). Помощни ве-

щества: Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg бензалкониев хлорид;
Натриев хлорид; Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат; Лимонена
киселина монохидрат; Хлороводородна киселина или натриев хидроксид
(за коригиране на pH); Пречистена вода.

Показания: Понижение на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни
пациенти с откритоъгълна глаукома или очна хипертензия, които се
повлияват недостатъчно от локални бета-блокери или простагланди-
нови аналози.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза при възрас-
тни (включително и при по-възрастни хора): Препоръчителната доза е
една капка от GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един път дневно,
приложена или сутрин, или вечер. Дозата трябва да се прилага по едно
и също време всеки ден. Ако е пропусната една доза, лечението трябва
да продължи със следващата доза по план. Дозата не трябва да надви-
шава една капка дневно в засегнатото/ите око/очи.
GANFORT не е изпитван при пациенти с чернодробно или бъбречно ув-
реждане, както и при деца на възраст от 0 до 18 години. Поради това,
трябва да се прилага с повишено внимание при лечение на такива паци-
енти.Ако се използва повече от един офталмологичен лекарствен про-
дукт за локално приложение, всеки един трябва да се прилага най-рано
след 5 минути. Когато се притиска назолакрималния канал или клепачи-
те се затворят за 2 минути, системната абсорбция е намалена. Това
може да доведе до намаляване на системните нежелани реакции и до
увеличение на локалната активност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или към някое от помощните вещества; Заболяване с повишена реак-
тивност на дихателните пътища, включително бронхиална астма или
анамнеза за бронхиална астма и тежка хронична обструктивна белод-
робна болест; Синусова брадикардия, синдром на болния синус, сино-ат-
риален блок, атриовентрикуларен блок втора и трета степен, не-кон-
тролиран с пейсмейкър. Явно изразена сърдечна недостатъчност и
кардиогенен шок.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани специфични проучвания за взаимодейс-
твията с фиксираната комбинация биматопрост/тимолол. Има веро-
ятност за адитивен ефект, който да доведе до хипотония и/или под-
чертана брадикардия, когато очни разтвори с бета-блокери се прила-

гат едновременно с перорални блокери на калциевите канали, гванети-
дин, бета-адренергични блокиращи агенти, парасимпатикомиметици,
антиаритмични средства (включително амиодарон) и дигиталисови
гликозиди. Потенциални системни бета-блокади (например понижен
сърдечен ритъм, депресия) са съобщени при комбинирано лечение с
CYP2D6 инхибитори (например хинидин, флуоксетин, пароксетин) и ти-
молол. Понякога се съобщава за мидриаза, вследствие на едновременно
приложение на офталмологични бета-блокери и адреналин (епинефрин).

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за употребата на
фиксираната комбинация биматопрост / тимолол при бременни жени.
GANFORT не трябва да се използват по време на бременност, освен ако
не е абсолютно необходимо. GANFORT не трябва да се прилага при кър-
мещи жени.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
GANFORT повлиява несъществено способността за шофиране и работа
с машини. Както при всяко очно лечение, при поява на преходно замъг-
ляване на зрението след приложение, пациентът трябва да почака, до-
като зрението се проясни, преди отново да шофира и работи с машини.

Опаковка: Бели, непрозрачни бутилки от полиетилен,с ниска плътност,
с полистиренова капачка на винт. Всяка бутилка има 3 ml обем на пъл-
нене. Налични са следните размери опаковки: картонени кутии, съдър-
жащи 1 или 3 бутилки от 3 ml. Не всички видове опаковки могат да бъ-
дат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Allergan Pharmaceuticals
Ireland; за България - Евофарма България ТП

Подробна информация е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

B05AA06 GELOFUSINE BALANCE 4% solution for infusion
  ЖЕЛОФУЗИН БАЛАНС 4% инфузионен разтвор

Състав: 1000 ml разтвор съдържат: Сукцинилиран желатин (= изменен
течен желатин) 40,0 g; (Средно молекулно тегло: 26 500 Dalton); Натри-
ев хлорид 5,55 g; Натриев ацетат трихидрат 3,27 g; Калиев хлорид 0,30
g; Калциев хлорид дихидрат 0,15 g; Магнезиев хлорид хексахидрат 0,20
g. Електролитни концентрации: Натрий - 151 mmol/l; Хлор - 103 mmol/l;
Калий - 4 mmol/l; Калций  - 1 mmol/l; Магнезий - 1 mmol/l; Ацетат - 24
mmol/l. Помощни вещества: Натриев хидроксид (за pH корекция), Хлоро-
водородна киселина, разредена (за pH-корекция), Вода за инжекции.

Показания: Желофузин баланс 4% е колоиден заместител на плазмен
обем в изотоничен, изцяло равновесен електролитен разтвор за: Про-
филактика и лечение на започваща или изявена относителна или абсо-
лютна хиповолемия и шок.

Дозировка и начин на приложение: Интравенозна употреба. Скоростта
на инфузия зависи от актуалното хемодинамично състояние. Първите
20-30 ml разтвор трябва да се вливат бавно за установяване колкото
е възможно по-рано на редки анафилактоидни реакции. При бързо прило-
жение, Желофузин баланс 4% трябва да се затопля до не повече от 37°C
по възможност. В случай на инфузия под налягане, която може да се на-
ложи при животозастрашаващи инциденти, целият въздух трябва да
се изгони от опаковката и интравенозната система преди приложение
на разтвора. Дозата и скоростта на инфузия се коригират в съответ-
ствие с количеството на кръвозагуба и индивидуалните нужди за съ-
ответно възстановяване и поддържане на стабилна хемодинамична
среда. Средната начална доза е 500 до 1000 ml, а по-високи дози трябва
да се прилагат в случаи на сериозна кръвозагуба. Възрастни: При въз-
растни 500 ml се прилагат с подходяща скорост в зависимост от хе-
модинамичния статус на пациента. В случай на кръвозагуба, по-голяма
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от 20 %, в допълнение към Желофузин баланс 4% трябва да се прилагат
кръв или кръвни елементи.
Деца: Безопасността и ефикасността на Желофузин баланс 4% при деца
все още не са напълно установени. Затова препоръка за дозировка не
може да се предостави. Желофузин баланс 4% трябва да се прилага на
тези пациенти само ако очакваните ползи ясно превъзхождат потен-
циалните рискове. В такива случаи преобладаващото клинично състоя-
ние на пациента трябва да се отчита и лечението да се следи особено
внимателно.
Максимална доза: Максималната дневна доза се определя от степента
на разреждане на кръвта. Трябва да се внимава за избягване спадането
на хематокрита под критични стойности. При необходимост кръв или
еритроцитна маса трябва да се трансфузира допълнително.
Трябва да се обръща внимание и на разреждането на плазмените про-
теини (като албумин и фактори на кръвосъсирването), което при необ-
ходимост да се коригира адекватно. В състояния на шок, Желофузин
баланс 4% може да се инфузира бързо чрез инфузия под налягане, 500 ml
в рамките на 5-10 min.

Противопоказания: Желофузин баланс 4% не трябва да се употребява в
следните ситуации: свръхчувствителност към желатинови разтвори
или към някоя от останалите съставки на Желофузин баланс 4%; хипер-
волемия; хиперхидратация; хиперкалиемия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Желофу-
зин баланс 4% трябва да се прилага предпазливо при пациенти с анамне-
за за алергични заболявания, например астма. Желофузин баланс 4%
трябва да се прилага само с повишено внимание на пациенти: изложени
на риск поради претоварване на кръвообращението, например пациенти
със застойна сърдечна недостатъчност, недостатъчност на дясната
или лява сърдечна камера, хипертония, белодробен оток или бъбречна
недостатъчност с олиго- или анурия; със сериозно увредена бъбречна
функция; с оток със задръжка на вода/ соли; със сериозни нарушения на
кръвосъсирването. Желофузин баланс 4% не трябва да се инфузира през
една и съща интравенозна система с кръв или кръвни продукти (маса
кръвни клетки, плазма и плазмени елементи). Проверки на електролит-
ните концентрации в серума и на водното равновесие са необходими,
особено при пациенти с хипернатриемия, хиперкалиемия или нарушение
на бъбречната функция. Хемодинамичната, хематологична и коагулаци-
онна система трябва да се наблюдават. При компенсиране на тежки
кръвозагуби чрез инфузии на големи количества Желофузин баланс 4%,
стойностите на хематокрит и електролити трябва да се следят. Хе-
матокритът не трябва да спада под 25%. При възрастни или критично
болни пациенти, хематокритът не трябва да спада под 30%. По подо-
бен начин при тези ситуации, разреждащият ефект върху факторите
на кръвосъсирване трябва да се следи, особено при пациенти с налични
нарушения на хемостазата.
Тъй като продуктът не замества загубения плазмен протеин, препоръ-
чително е да се следят концентрациите на плазмен протеин. Липсва
достатъчно опит за употребата на Желофузин баланс 4% при деца. За-
това Желофузин баланс 4% трябва да се прилага на тези пациенти са-
мо ако очакваните ползи ясно превъзхождат потенциалните рискове.
Лабораторни кръвни изследвания (кръвна група или необичайни антиге-
ни) са възможни след инфузии на Желофузин баланс 4%. Препоръчва се
обаче кръвните проби да се вземат преди инфузията на Желофузин ба-
ланс 4% за избягване на погрешна интерпретация на резултатите. Же-
лофузин баланс 4% може да повлиява следните клинико-химични изслед-
вания, довеждайки до лъжливо високи стойности: скорост на утаяване
на еритроцитите; специфично тегло на урината; изследвания на неспе-
цифичен протеин, например метод с бюрета.

Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на
взаимодействие: Необходима е предпазливост при пациенти, приема-
щи или получаващи едновременно лекарствени продукти, които могат
да причинят задръжка на калий (като калий-съхраняващи диуретици,
ACE инхибитори) или натрий.

Бременност и кърмене: Липсват данни за фертилитет. Липсват или
има ограничени данни за употреба на Желофузин баланс 4% при бремен-
ни жени. Поради възможни анафилактоидни реакции с последващ дист-
рес на плода или новороденото, дължащи се на хипотония на майката,
употребата на Желофузин баланс 4% трябва да се избягва по време на
бременност, освен ако клиничното състояние на жената налага лече-
ние с лекарствения продукт. Информацията за екскрецията на Желофу-
зин баланс 4% в човешката или животинска кърма е недостатъчна.
Риск за кърмачето не може да се изключи. Необходимо е вземане на ре-
шение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати/изключи лече-
ние с Желофузин баланс 4%, вземайки предвид ползата от кърменето
за детето и ползата от лечението за жената.

Несъвместимости: Поради липсата на проучвания - не трябва да се
смесва с други лекарствени продукти.

Срок на годност: Неотворен: Полиетиленови бутилки Ecoflac plus:  2 го-
дини; Пластмасови сакове Ecobag (не-PVC):  2 години. След първо отва-
ряне на опаковката: Инфузията трябва да започне веднага след свърз-
ване на опаковката със системата за приложение.

Специални условия на съхранение: Не съхранявайте при температура
над 25°C. Не замразявайте.

Опаковка: Бутилки Ecoflac plus от полиетилен с ниска плътност, съ-
държание: 500 ml, налични в опаковки от 10 х 500 ml; Пластмасови са-
кове Ecobag (не-PVC), затворени със запушалки от халогенбутилов кау-
чук, съдържание: 500 ml, 1000 ml, налични в опаковки от 20 х 500 ml, 10
х 1000 ml. Не всички видове опаковки може да са пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: B. Braun Melsungen AG,
Германия

S01ED01 GELTIM/ ГЕЛТИМ

Състав: 1 mg/g гел за очи съдържа 1 mg тимолол под формата на ти-
мололов малеат. Помощни вещества: Сорбитол, Поливинилов алкохол,
Карбомер 974 Р, Натриев ацетат трихидрат, Лизин монохидрат, Вода
за инжекции.

Показания: Понижение на повишеното вътреочно налягане при пациен-
ти с: очна хипертония, хронична откритоъгълна глаукома.

Дозировка и начин на приложение: За очно приложение. Възрастни и хо-
ра в старческа възраст: Препоръчваната схема на дозиране е 1 капка
ГЕЛТИМ 1 mg/g в засегнатото око (или очи) веднъж дневно, сутрин. Де-
ца и юноши: Няма опит при деца и юноши. Затова този гел за очи не се
препоръчва за тази група пациенти.
Ако офталмологът прецени, че е необходимо, ГЕЛТИМ 1 mg/g може да се
комбинира с един или повече други видове противоглаукомно лечение
(локално и/или системно приложение). Не се препоръчва обаче комбина-
цията от два вида капки за очи с бета-блокери. Други капки за очи
трябва да се прилагат поне 15 минути преди ГЕЛТИМ. Очният гел
трябва да е последното приложено лекарство. За отговора към ГЕЛ-
ТИМ 1 mg/g може да са необходими няколко седмици, за да се стабили-
зира вътреочното налягане и затова проследяването на лечението
трябва да включва измерване на вътреочното налягане след период на
лечение от приблизително четири седмици.
Начин на приложение: Тимолол гел за очи трябва да се прилага в конюнк-
тивалния сак. Единичната доза съдържа достатъчно гел за лечение и на
двете очи. Само за еднократна употреба. Когато ГЕЛТИМ 1 mg/g се из-
ползва за замяна на други антиглаукомни капки за очи, тези капки
трябва да се спрат след пълен ден терапия и ГЕЛТИМ 1 mg/g трябва да
се започне на следващия ден в дозировка от една капка в засегнатото
око (или очи) веднъж дневно, сутрин. За повече информация виж КХП!
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Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
(тимолол малеат) или някое от помощните вещества; Реактивно за-
боляване на дихателните пътища, включително бронхиална астма или
анамнеза за бронхиална астма, тежка хронична обструктивна белод-
робна болест; Синусова брадикардия, синдром на болния синус, сино-ат-
риален блок, атриовентрикуларен блок втора или трета степен, некон-
тролиран с пейсмерък; Манифестна сърдечна недостатъчност, кардио-
генен шок; Нелекуван феохромоцитом; Роговични дистрофии; Комбина-
ция с флоктафенин; Комбинация със султоприд;

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действия с други лекарствени средства и други форми на взаимо-
действие: Прочетете КХП!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: ГЕЛ-
ТИМ има малко влияние върху способността за шофиране и работа с
машини. Не са провеждани никакви проучвания върху ефекта на този ле-
карствен продукт върху способността за шофиране. Когато се шофи-
ра или работи с различни машини, трябва да се има предвид, че могат
да се появят нарушения на зрението, включително промени рефракция-
та, диплопия, птоза, чести епизоди на леко и транзиторно замъглено
зрение и случайни епизоди на замаяност и умора.

Опаковка: 10 еднодозови опаковки (PEBD), съдържащи 0,4 g гел, са опа-
ковани в саше (хартия/алуминий), кутия от 3 или 9 сашета. Опаковка-
та съдържа 30 (3x10) или 90 (9x10) еднодозови опаковки. Не всички ви-
дове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: LABORATOIRES ТНЕА

ГОДЖИ БЕРИ
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа стандартизиран  екстракт от плодо-
вете на Lycium barbarum (Extr. Fructus Lycium barbarum sicc. -50% полиза-
хариди)  - 320 mg; Пълнители: микрокристална целулоза, целулоза на
прах, магнезиев стеарат

Действие: Учени са установили , че Годжи Бери е един от най-богати-
те на хранителни вещества плод. Китайската народна медицина изпол-
зва Годжи Бери от стотици години, като храна подпомагаща дълголе-
тието. Плодовете съдържат две вещества които са от голямо значе-
ние за доброто зрение: зеаксантин и лутеин. Годжи Бери се използва
също и като мощен антиоксидант. Растението е известно още и ка-
то „Фонтан на младостта“. То е единственото, за което е известно,
че предизвиква повишаване на количеството синтезиран хормон на
растежа при човека. Плодовете на Годжи Бери намаляват силното же-
лание за консумиране на захар, това ги прави подходящ суплемент за
хора желаещи да редуцират телесното си тегло. Стандартизирания
екстракт от плодчетата на Годжи Бери, съдържа висока концентрация
на витамин С, минералите желяза, цинк, калций, калий.

Приложение: Подобрява потентността; Подпомага зрението; Подобря-
ва кръбообръщението; Антиоксидантно действие

Препоръчвана доза: По 1 капсула, 3 пъти дневно по време на хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място недостъпно за малки деца!

Опаковка: Бутилка с 110 желатинови капсули

Производител: Рамкофарм ООД, www.ramcopharm.bg

КEРАТИН +
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: Естествен биоактивен Кератин
(Cynatine HNS) - 125 mg; Колаген/Collagen marine hydrolysate powd. 10 mg.

Действие: Продуктът Кератин+ е комбинация от кератин и колаген.
Използваният кератин е извлечен от вълната на новозеландски овце.
Иновативна,патентована технология на обработване позволява на ця-
лата молекула да премине в разтворимо състояние, което я прави ус-
воима за организма. Кератин+ има укрепващо действие върху струк-
турата на косата, кожата и ноктите .
„Кератин +“ намалява фините линии и бръчици, подобрява блясъка и си-
янието на кожата, повишава нейните здравина и еластичност. Стари-
те и мъртвите кожни клетки намаляват тонуса и сиянието на кожа-
та, здравите клетки придават на кожата сияен блясък. Една от основ-
ните причини за състаряването и смъртта на кожните клетки е изла-
гането им на дейстието на свободни радикали. Такива се образуват ко-
гато кожата е подложена на облъчване със слънчева светлина или на
въздействието на различни токсини. Приеман през устата Cynatine
HNS предизвиква създаването на запас от глутатион в клетката, кой-
то представлява трипептид със защитна функция предпазваща клет-
ките от окислителното действие на свободните радикали.
„ Кератин + „ подобрява здравината,блясъка и лъскавината на косата,
намалява косопада. Поради своята бионаличност Cynatine HNS може да
се свързва с кератина, който съставлява по-голямата част от коса-
та, като по този начин се подобряват нейните сила и здравина. Прове-
дени са клинични проучвания с Cynatine HNS показващи намаляване на ко-
сопада след измиване с 30% и подобряване на здравината на косата с
12%, само след 90 дни. Подобрява здравината и гъвкавостта на нокти-
те като повишава тяхната устойчивост и влажност.

Приложение:  Кератин+ е хранителна добавка, която се препоръчва на
хора, имащи желание да укрепят структурата и да подобрят визията
на косата, кожата и ноктите си.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителна доза: При нормално
състояние на косата, кожата и ноктите - по една капсула два пъти
дневно в продължение на шест месеца.  При третирани коса кожа и нок-
ти по две капсули два пъти дневно в продължение на минимум три ме-
сеца.
Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: 50 желатинови капсули. Кутия с пет блистера по десет кап-
сули, с листовка.

Производител: Рамкофарм ООД, www.ramcopharm.bg

N03AX14  LEVEBON/ЛЕВЕБОН

Състав: Левебон 500 mg, 30 филмирани таблетки в опаковка. 1 филми-
рана таблетка съдържа 500 mg леветирацетам (Levetiracetam). Левебон
1 000 mg, 30 филмирани таблетки в опаковка. 1 филмирана таблетка
съдържа 1 000 mg леветирацетам (Levetiracetam).

Терапевтични показания: Левебон е показан за монотерапия при лече-
нието на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при па-
циенти над 16-годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия. Ле-
вебон е показани и за допълваща терапия при лечение на парциални прис-
тъпи с или без вторична генерализация при възрастни, деца и новоро-
дени над 1-месечна възраст с епилепсия, при лечение на миоклонични
пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна възраст с ювенилна
миоклонична епилепсия и при лечение на първично генерализирани то-
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нично-клонични пристъпи при възрастни и юноши над 12-годишна въз-
раст с идиопатична генерализирана епилепсия.

Дозировка: Монотерапия при възрастни и юноши над 16-годишна въз-
раст: Препоръчителната начална доза е 250 mg два пъти дневно, коя-
то след две седмици трябва да се повиши до първоначалната терапев-
тична доза от 500 mg два пъти дневно. След това дозата може да се
повишава с по 250 mg два пъти дневно на всеки две седмици в зависи-
мост от клиничния отговор. Максималната доза е 1500 mg два пъти
дневно.
Допълващо лечение при възрастни ( 18 години) и юноши (12 до 17 годи-
ни) с тегло 50 kg или повече: Началната терапевтична доза е 500 mg
два пъти дневно. Тази доза може да бъде започната от първия ден на
лечението. В зависимост от клиничния отговор и поносимост, дневна-
та доза може да се увеличи до 1500 mg два пъти дневно. Промени в до-
зата, свързани с увеличаване или намаляване, могат да се правят на
всеки 2 до 4 седмици с 500 mg два пъти дневно.

Нежелани лекарствени реакции: Профилът на нежеланите лекарствени
реакции се основава на анализа на сборни плацебо-контролирани клинич-
ни изпитвания за всички изследвани показания, включващи общо 3 416
пациенти, лекувани с леветирацетам. Тези данни са допълнени с упот-
ребата на леветирацетам в съответните отворени проучвания, как-
то и пост-маркетинговия опит. Най-често съобщаваните нежелани
реакции са назофарингит, сънливост, главоболие, умора и световър-
теж. Профилът на безопасност на леветирацетам е като цяло подобен
при различните възрастови групи (възрастни и педиатрични пациен-
ти), както и в рамките на одобрените индикации свързани с лечението
на епилепсията.

Производител: G.L. Pharma GmbH, Австрия

Представител за България: Елит Медикъл АД

ОМЕГА 3, 6 и 9
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: Масло от Ленено семе,студено пресо-
вано (Oil Semeni Linum usitatissimum)  - 100 mg; Масло от семките на
Шафранка,студено пресовано (Oil Semeni Carthamus tinctorius) – 100 mg;
Масло от семките на Камелиа олифера,студено пресовано(Oil Semeni
Camellia oleifera) – 100 mg; Общо в една капсула: Омега 3 - 51mg; Омега 6
- 105 mg; Омега 9 – 111 mg.

Приложение: Хранителната добавка  ОМЕГА 3,6 и 9 със своя уникален
състав от ненаситени мастни киселини допринася за поддържането на
нормална концентрация  на холестерола и триглицеридите в кръвта;  С
антиоксидантното си действие предпазва клетките от стареене;
Действа благоприятно върху сърдечната дейност;  Допринася за под-
държане нормалното функциониране на кръвта; Понижава силата на
възпалителните процеси; Има благоприятен ефект върху косата и ко-
жата; Използват се като диетично средство.

Дозировка: По една капсула три пъти дневно по време или след хранене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място недостъпно за малки деца!

Опаковка: Бутилка с 230 капсули.

Производител: РамкоФарм ООД

ОМЕГА 3 ФОРТЕКС
Хранителна добавка

Състав: 2 капсули съдържат: Рибено масло от сьомга, съдържащо не-
заменими ненаситени мастни киселини 1000 mg; 18% EPA (ейкозапен-
таенова) 180 mg; 12% DHA (докозахексаенова) 120mg; Витамин Е alfa-TE
(DL-алфа-токоферил ацетат) 20 mg.

Предназначение: Набавя необходимите за организма омега 3 ненасите-
ни мастни киселини.

Приложение: Допринася за доброто функциониране на: сърце и сърдечно-
съдова система; храносмилателна система; нервна система.

Дозировка: 2 капсули на ден по време на хранене.

Опаковка: 500 mg х 60 меки желатинови капсулив 4 блистера.

Производител: Фортекс

G03AA12 PALANDRA/ПАЛАНДРА

Състав: Всяка таблетка съдържа 0,030 mg етинилестрадиол
(ethinylesiradiol) и 3 mg дроспиренон (drospirenone). Помощни вещества:

Сърцевина: Лактоза монохидрат 46 mg; Царевично нишесте; Прежела-
тинизирано царевично нишесте Повидон К25; Магнезиев стеарат; Об-
вивка: Хипромелоза, Макрогол 6000, Талк, Титанов диоксид (Е 171), Же-
лезен оксид, жълт (Е 172).

Показания: Перорална контрацепция.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Таблетки-
те трябва да се вземат всеки ден по едно и също време с малко теч-
ност, ако е нужно, в реда, означен на блистерната опаковка. Приема се
по една таблетка дневно в продължение на 21 последователни дни. Вся-
ка следваща опаковка се започва след 7-дневен свободен от прием на
таблетки интервал, по време на който се появява отпадно кървене.
Обичайно, то започва на 2-3 ден след приема на последната филмирана
таблетка и може да не е приключило до началото на следващата опа-
ковка. За пълната информация, прочетете КХП!

Противопоказания: Комбинираните перорални контрацептиви (КОК) не
трябва да се приемат при наличие на някое от посочените по-долу със-
тояния. Ако някое от състоянията се появи за първи път при прием на
КОК, продуктът трябва незабавно да бъде спрян: Венозна тромбоза
или анамнеза за такава (дълбока венозна тромбоза, белодробна ембо-
лия); Артериална тромбоза или анамнеза за такава (напр. инфаркт на
миокарда) или продромални състояния (напр. стенокардия и преходна
исхемична атака); Мозъчно-съдов инцидент или анамнеза за такъв;  На-
личие на тежки или множествени рискови фактори за артериална
тромбоза - захарен диабет със съдова симптоматика, тежка хиперто-
ния, тежка дислипопротеинемия; Наследствено или придобито предраз-
положение към венозна или артериална тромбоза, като резистент-
ност към активиран протеин С (АПС), дефицит на антитромбин-III, де-
фицит на протеин С, дефицит на протеин S, хиперхомоцистеинемия,
антифосфолипидни антитела (антикардиолипинови антитела, лупус ан-
тикоагулант);  Панкреатит или анамнеза за такъв, ако е свързан с
тежка хипертриглицеридемия; Наличие или анамнеза за тежко чернод-
робно заболяване, при положение, че стойностите на чернодробните
функционални проби не са се върнали в норма; Тежка бъбречна недоста-
тъчност или остра бъбречна недостатъчност; Наличие или анамнеза
за чернодробни тумори (доброкачествени или злокачествени);  Извест-
ни или суспектни, влияещи се от полови хормони злокачествени заболя-
вания (напр. на половите органи или гърдите); Недиагностицирано ва-
гинално кървене; Анамнеза за мигрена с огнищна неврологична симпто-
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матика;  Свръхчувствителност към активните вещества или към ня-
кое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Следва да се направи справка с лекарствената информа-
ция за прилаганите едновременно лекарства, за да се установи въз-
можността за евентуални взаимодействия. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Паландра не е показан по време
на бременност. Ако по време на приложение на Паландра се развие бре-
менност, лекарството трябва да бъде незабавно преустановено. На-
личните данни по отношение използването на Паландра по време на
бременност са твърде ограничени, за да позволяват заключения от-
носно отрицателните ефекти на Паландра върху бременността, здра-
вето на фетуса или новороденото. Кърменето може да се повлияе от
КОК, тъй като тези продукти могат да намалят количеството и да
променят състава на кърмата. Поради това, като цяло приемането на
КОК не се препоръчва, докато кърмачката не отбие напълно кърмаче-
то. Малки количества контрацептивни стероиди и/или техни метабо-
лити могат да бъдат екскретирани с кърмата при използване на КОК.
Тези количества могат да повлияят на детето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
проведени проучвания. Не са наблюдавани ефекти върху способността
за шофиране или работа с машини при употреба на КОК.

Опаковка: PVC/алуминиев блистер. 21 таблетки; 3x21 таблетки; 6x21
таблетки; 13x21 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer Pharma AG

ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА+
Хранителна добавка

Състав: Всяка капсула съдържа: Стандартизиран eкстракт от Червена
боровинка (36 mgproanthocyanidins) - 103 mg; Стандартизиран eкстракт
от Бяла бреза (22 mg флавоноиди) - 150 mg.

Действие: Листата и плодовете на червената боровинка се използвт
при възпаление и камъни в пикочните пътища като пикочогонно и про-
тивовъзпалително средство. Танините имат антиадхезивни свойства
срещу бактериите (възпрепятстват полепването и задържането им
за стената на пикочния мехур и уретрата), с което предпазват от ин-
фекции на уринарния тракт. Екстрактътотлистатана бяла бреза има-
диуретичен ефект дължащ се на флавоноидите и калиевия нитрат, при-
тежава противовъзпалително и антимикробно действие. Екстракти-
те от червена боровинка и бяла бреза имат синергично дейстие , бла-
годарение на което полученият продукт има много по-силен ефект от
колкото всяка от съставките му по отделно.

Приложение: Като хранителна добавка с диуретичен и антибактериа-
лен ефект, допринасяща за здравословното състояние на пикочните
пътища.

Препоръчвана доза: По една капсула, два пъти дневно по време на хра-
нене.

Предупреждения: Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се из-
ползва като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява
на място недостъпно за малки деца!

Опаковка: 50 желатинови капсули в кутия с 5 блистера по 10 капсули.

Производител: РамкоФарм ООД, www.ramcopharm.bg

ЯБЪЛКА
Хранителна добавака

Състав на една капсула: ябълка (Malus domestica) на прах от кора, сем-
ки и месеста част – 200 mg, пълнител – микрокристална целулоза. Пре-
поръчваната дневна доза от шест капсули съдържа: ябълка (Malus
domestica) на прах от кора, семки и месеста част – 1200 mg, пълнител
– микрокристална целулоза. Състав на капсулата: желиращ агент - же-
латин

Приложение: Ябълката не съдържа мазнини, натрий и холестерин. Оказ-
ва положително влияние върху човешкото здраве. Природен антиокси-
дант и източник на фибри; Действа освежаващо на кожата; Подпомага
дейността на опорно-двигателния апарат, стомашно-чревния тракт,
сърдечно-съдовата система и функционалните нива на кръвното наля-
гане; Допринася за постигане на храносмилателен комфорт и подпома-
га алкално – киселинния баланс в организма; Хранителната добавка
„Ябълка” е подходяща за включване в програми свързани с контрол на
телесното тегло.

Начин на употреба: по 2 капсули 3 пъти дневно преди хранене. Да не се
превишава препоръчваната дневна доза. Хранителната добавка да не се
използва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: 80 твърди желатинови капсули в охаковка.

Произведено: в завод на „Ренифарма Оперейшън” – ООД, за Буров ЕООД

S01BC11 YELLOX 0,9 MG/ML /ЙЕЛОКС 0,9 MG/ML

Състав: 1 ml съдържа 0,9 mg бромфенак (bromfenac) (като натриев сес-
квихидрат). Една капка съдържа приблизително 33 mcg бромфенак. По-

мощни вещества: Всеки милилитър от разтвора съдържа 50 mcg бен-
залкониев хлорид; Борна киселина; Боракс; Натриев сулфит, безводен
(E221); Тилоксапол; Повидон; Бензалкониев хлорид; Динатриев едетат;
Вода за инжекции; Натриев хидроксид (за корекция на pH).

Показания: Лечение на постоперативно възпаление на окото след екст-
ракция на катаракта при възрастни.

Дозировка и начин на приложение: За очно приложение. Употреба при
възрастни, включително в старческа възраст: Дозата е една капка
Yellox в засегнатото око (засегнатите очи) два пъти дневно, като се
започва от деня след операцията на катарактата и се продължава през
първите 2 седмици на постоперативния период. Лечението не трябва
да надхвърля 2 седмици, понеже няма данни относно безопасността
след този срок. Безопасността и ефикасността на бромфенак при пе-
диатрични пациенти и при пациенти с чернодробно заболяване или бъб-
речно увреждане не са проучвани. Ако се прилага повече от един локален
офталмологичен лекарствен продукт, всеки от тях трябва да се при-
лага през интервал от поне 5 минути. За да се избегне контаминиране
на върха на капкомера и на разтвора, трябва да се внимава да не се до-
косват клепачите, околните области или други повърхности с върха на
капкомера на бутилката. Инструктирайте пациента да държи бутил-
ката плътно затворена, когато не се използва. По време на лечението
с Yellox не трябва да се носят контактни лещи.

Противопоказания: Yellox не трябва да се използва при пациенти с из-
вестна свръхчувствителност към бромфенак, към някое от помощни-
те вещества или към други нестероидни противовъзпалителни средс-
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тва (НСПВС). Yellox е противопоказан при пациенти, при които астма-
тични пристъпи, уртикария или остър ринит се провокират от аце-
тилсалицилова киселина или от други лекарствени продукти с инхиби-
раща простагландин синтетазата активност.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани официални проучвания за взаимодейс-
твия с други лекарствени продукти, но няма съобщения за взаимодейс-
твия с антибиотични капки за очи във връзка с хирургично лечение.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за
употребата на бромфенак при бременни жени. Употребата на Yellox по
принцип не се препоръчва по време на бременност, освен ако ползата
не превишава потенциалния риск. Yellox може да се прилага в периода на
кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: При на-
капване може да се получи преходно замъгляване на зрението. Ако по
време на накапването се получи замъглено зрение е необходимо въздър-
жане от шофиране или използване на машини, докато зрението не се
проясни.

Опаковка: 5 ml разтвор в полиетиленова пластмасова бутилка, която
може да се стиска, с връхче-капкомер и полиетиленова капачка на
винт. Опаковка с 1 бутилка.

Притежател на разрешението за употреба: Croma Pharma GmbH, за
България - Шовен анкерфарм ТП

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

J01DD08 ZEFACET / ЗЕФАЦЕТ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg цефиксим (безво-
ден), еквивалентен на 447,63 mg цефиксим трихидрат. Помощни ве-

щества: Калциев хидроген фосфат, безводен; Нишесте, Прежелатини-
зирано; Целулоза, Микрокристална; Силициев диоксид, колоиден безво-
ден; Магнезиев стеарат; Опадрай Бял Y-1-7000 /Хипромелоза (Е 464)
Макрогол 400 (Е 1520) Титанов диоксид (Е 171)/

Показания: Цефиксим е показан за лечение на следните инфекции, причи-
нени от чувствителни микроорганизми: Остър отит на средното ухо;
Остър бактериален фарингит; Неусложнен остър цистит; Неусложнена
остра гонорея. Употребата на цефиксим трябва да бъде предназначена
за инфекции, при които за причинителите е известно или се предполага,
че са резистентни към други общоизползвани антибакериални средст-
ва. Трябва да се има предвид официалното ръководство за подходящо
използване на антибактериални средства.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките цефиксим са за перорал-
но приложение само. Таблетките цефиксим трябва да се приемат с
достатъчно количество вода. Цефиксим може да се приема с или без
храна. Обичайният курс на лечение е 7 дни. Той може да бъде удължен до
14 дни ако е необходимо. Възрастни и юноши ( над 12 години): Обичай-
ната доза за възрастни е 400 mg дневно, приета като единична дневна
доза или разделена на два равни перорални приема. 400 mg (на 1 или на
две дози) от 7 до 10 дни при остър отит на средното ухо и остър бак-
териален фарингит; 400 mg (на 1 или на 2 дози) от 1 до 3 дни при неус-
ложнен остър цистит при жени; 400 mg (1 доза), неусложнена гонорея.
На пациенти в старческа възраст може да се дава същата доза, препо-
ръчвана при възрастни. Трябва да се направи оценка на бъбречната фун-
кция и да се коригира дозата при тежко бъбречно увреждане.; Деца от 6

месеца до 11 години: Препоръчва цефиксим перорална суспензия, защо-
то таблетките от 200 mg не могат да бъдат дозирани при тази въз-
растова група. Препоръчителната дозировка при деца в тази възрас-
това група е 8 mg/kg/дневно като еднократна доза или разделена на две
дози в зависимост от телесното тегло. Деца на възраст под 6 месе-
ца: Безопасността и ефикасността на цефиксим не е установена при
деца по-малки от 6 месеца. Бъбречна недостатъчност: Цефиксим може
да се прилага при увредена бъбречна функция. Нормалната доза и схема
може да се дава при пациенти с креатининов клирънс 20 ml/min или по-
висок. При пациенти, чийто креатининов клирънс е по-нисък от 20
ml/min, се препоръчва доза от 200 mg веднъж дневно да не се превиша-
ва. Дозата и режима за пациенти, които се поддържат с хронична ам-
булаторна перитонеална диализа или хемодиализа трябва да следват
същите препоръки, както при пациенти с креатининов клирънс под 20
ml/min. Няма достатъчно данни за употреба на цефиксим при деца под
12 години с бъбречна недостатъчност: употребата на цефиксим при
тези пациенти не се препоръчва.

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефиксим, други цефа-
лоспоринови антибиотици или някое от помощните вещества. Анам-
неза за предишна, внезапна и/или реакция на свръхчувствителност към
пеницилин или друг бета-лактамен антибиотик.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Необходи-
мо специално внимание при приложението на цефиксим при пациенти
със свръхчувствителност към други лекарства. Цефалоспорините
трябва да се дават с повишено внимание на чувствителни към пеници-
лин пациенти, тъй като има доказателство за частична кръстосана
алергична реакция между пеницилини и цефалоспорини. Пълната инфор-
мация четете в КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Цефиксим може фалшиво да позитивизира реакцията за
глюкоза в урината, направена с разтвор на Бенедикт или Фелингов раз-
твор или с медно-сулфатен тест, но не и тест, базиран на ензимни
глюкозо-оксидазни методи. Цефиксим може фалшиво да позитивира ди-
ректния тест на Coombs, тъй като е съобщавано за фалшиво положи-
телна реакция при пациенти, лекувани с други цефалоспорини. Както и
други цефалоспорини, повишение на протромбиновото време се наблю-
дава при някои пациенти. Трябва особено внимание при пациенти, под-
ложени на антикоагулантна терапия.

Бременност и кърмене: Няма клинични данни за експозиция с цефиксим
по време на бременност. Голям брой данни за употребата на цефалос-
порини по време на бременност като цяло не показват нито малформа-
ции, нито фетонатална токсичност. Проучвания при животни не по-
казват директен или индиректен увреждащ ефект върху бременност-
та, ембрионалното/феталното развитие, раждането и постнатално-
то развитие. Лекарственият продукт не се препоръчва на бременни
жени, освен ако приложението му не се счита за крайно необходимо. Це-
фиксим се екскретира в малки количества в кърмата. Трябва да се оце-
ни ползата от лечението на майката спрямо възможният риск за кър-
мачето.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Цефик-
сим не повлиява способността за шофиране или работата с машини.
Някои нежелани реакции обаче (напр. вертиго) може да настъпят, кое-
то може да повлияе върху способността за шофиране и работа с ма-
шини.

Опаковка: ZEFACET 400 mg film-coated tablets е наличен в Алуминий/ПВХ -
ПВДХ блистери и ПВХ/Аклар/Алуминиеви блистери по 5, 7, 10 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Stada Arzneimittel AG
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В06АС01 BERINERT / БЕРИНЕРТ

Състав: Активна субстанция: С1- естеразен инхибитор, човешки (C1-

esterase inhibitor, human). Един флакон Беринерт съдържа 500 IU С1- ес-
теразен инхибитор. Активността на С1- естеразния инхибитор е из-
разена в Международни Единици (IU), които са свързани с настоящия
стандарт на СЗО за С1- естеразен инхибитор продукти. Продуктът
съдържа 50 IU/ml С1- естеразен инхибитор след разтваряне с 10 ml во-
да за инжекции. Съдържанието на общ белтък (total protein) в готовия
разтвор е 6,5 mg/ml. Помощни вещества:Натрий - до 486 mg (приблизи-
телно 21 mmol) в 100 ml разтвор; Глицин, Натриев хлорид, Натриев
цитрат; Разтворител: Вода за инжекции.

Показания: Наследствен ангиоедем Тип I и II (НАЕ); Лечение и превенция
преди процедури на остри епизоди.

Дозировка и начин на приложение: Лечението трябва да започне под
наблюдението на лекар с опит в лечението на недостатъчност на С1-
естеразен инхибитор.
Възрастни: Лечение на остри епизоди на ангиоедем: 20 IU на килограм
телесно тегло (20 IU/kg b.w.).
Препроцедурна превенция на епизоди на ангиоедем: 1000 IU по-малко от
6 часа преди медицинска, стоматологична или хирургична процедура.
Педиатрична популация: Лечение на остри епизоди на ангиоедем: 20 IU
на килограм телесно тегло (20 IU/kg b.w.).
Препроцедурна превенция на епизоди на ангиоедем: 15 до 30 IU на килог-
рам телесно тегло (15-30 IU/kg b.w.) по-малко от 6 часа преди медицин-
ска, стоматологичнаили хирургична процедура.Дозата трябва да бъде
избрана, като се имат предвид клиничните обстоятелства (напр. вид
на процедура и тежест на заболяването).
Начин на приложение: Беринерт трябва да се разтваря по начина, опи-
сан в т. 6.6. Готовият разтвор се прилага посредством бавно интра-
венозно инжектиране или инфузия (4ml/ минута).

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към С1- естераз-
ния инхибитор или някое от помощните вещества на продукта.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При паци-
енти с известна склонност към алергии трябва профилактично да се
прилагат антихистамини и кортикостероиди. Ако се появят алергични
реакции или такива от анафилактичен тип, приложението на Беринерт
трябва да се спре назабавно (т.е. да се прекрати инжектирането/ ин-
фузията) и трябва да се започне подходящо лечение. Терапевтичните
мерки зависят от вида и тежестта на нежеланата реакция. Трябва да
се вземат под внимание конкретните медицински стандарти за шоко-
ва терапия. Пациенти с ларингеален едем изискват специално внима-
телно наблюдение с готовност за спешно лечение. Неразрешената
употреба или лечението на т.нар.Capillary Leak Syndrome (CLS) с Бери-
нерт не се препоръчва. Беринерт съдържа до 486 mg натрий (приблизи-
телно 21 mmol) в 100 ml разтвор. Да се вземе под внимание при пациен-
ти на контролирана натриева диета.
Домашно лечение и самостоятелно приложение: Съществуват ограни-
чен брой данни за употребата на този лекарствен продукт в домашни
условия и при самостоятелно приложение. Потенциалните рискове,
свързани с домашното лечение са свързани със самото приложение и

със справянето с нежелани лекарствени реакции, в частност със
свръхчувствителността. Решението за прилагане при домашно лече-
ние за индивидуалния пациент трябва да бъде взето от лекуващия ле-
кар, който трябва да осигури подходящо обучение и да наблюдава при-
ложението на определени интервали.
Вирусна безопасност: Стандартните мерки за предпазване от инфек-
ции, произтичащи от употребата на лекарствени продукти, получени
от човешка кръв или плазма включват подбор на дарители, тестване
на индивидуалните дарения и сборната плазма за специфични маркери
на инфекция и включването на ефективни производствени стъпки за
инактивиране/ отстраняване на вируси. Въпреки това, когато се при-
лагат лекарствени продукти, получени от човешка кръв или плазма, не
може напълно да се изключи възможността от предаване на инфекци-
озни причинители. Това е приложимо също и за неизвестни или възник-
нали вируси и други патогени.
Мерките, които се предприемат, се оценят като ефективни за обвити
вируси като HIV, HBV и HCV и за необвития вирус HAV, и Parvovirus B19.
 Подходяща ваксинация (срещу хепатити А и В) трябва да се обсъди
най- общо за пациентите с чест/ повтарящ се прием на продукти, по-
лучени от човешка плазма.
Препоръчва се всеки път, когато се прилага Беринерт на пациент, име-
то и партидния номер на продукта да се записват, за да може да се
осъществи връзката между пациента и партидата от продукта.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействия.

Бременност и кърмене: Количеството на данните, показващи, че няма
завишен риск от приема на Беринерт от бременни жени е ограничено.
Беринерт е физиологичен компонент на човешката плазма. Ето защо
не са провеждани проучвания върху репродукцията и развитата ток-
сичност при животни, и не се очакват странични ефекти върху плодо-
витостта, пре- и постнаталното развитие при човек. Затова Бери-
нерт трябва да се дава на бременни жени само ако определено имат
нужда.
Не е известно дали Беринерт се отделя в човешката кърма. Все пак
кърменето стои под въпрос при жени, страдащи от наследствен анги-
оедем. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето или
да се прекрати терапията с Беринерт, като се вземат под внимание
предимствата от кърменето за детето и предимствата от терапия-
та за майката.

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

Несъвместимости: Беринерт не трябва да се смесва с други лекарст-
вени продукти и разредители в спринцовката/инфузионния набор.

Опаковка: Прах: Флакон от безцветно стъкло Тип II, запечатано с бро-
мобутилова гумена инфузионна тапа Тип I, алуминиева и допълнителна
пластмасова капачка. Разтворител: 10 ml вода за инжекции във флакон
от безцветно стъкло Тип I, запечатано с хлоробутилова гумена инфу-
зионна тапа Тип I, алуминиева и допълнителна пластмасова капачка. На-

бор за разтваряне и приложение: 1 филтърно прехвърлящо изделие

 Нови препарати

16.10.2013 .,  , “ ”, , ./ : 02/963-05-44, 02/963-45-43



16.10.2013 .,  , “ ”, , ./ : 02/963-05-44, 02/963-45-43

10

20/20, 1 спринцовка за еднократна употреба от 10 ml, 1 набор за вене-
пункция, 2 напоени с алкохол тампона, 1 лепенка.

Притежател на разрешението за употреба: CSL Behring GmbH, Герма-
ния

G03GA04 FOSTIMON/ФОСТИМОН

Състав: Всеки флакон съдържа 150 IU Урофолитропин /Urofollitropin/ -
(Фоликулостимулиращ хормон ФСХ). 1 ml разтвор съдържа 150 IU
Урофолитропин. Помощни вещества: за праха: лактоза монохидрат; за
разтворителя- вода за инжекции, натриев хлорид.

Лекарствена форма: Прах и разтворител за инжекционен разтвор.
Прах: лиофилизирана белезникава до бяла пресована маса. Разтворител:
безцветен прозрачен разтвор в предварително напълнена спринцовка.

Показания: Ановулация (включително ПКОС)- при жени, които не
реагират на лечение с кломифен цитрат. Контролирана овариална
хиперстимулация- за предизвикване стимулация на мултиплени
фоликули при технологии за асистирана репродукция (ART), като ин
витро оплождане (IVF) и интрафалопиева трансплантация на зигота
(ZIFT).

Дозировка: Ановулация (включително ПКОС): ФОСТИМОН може да се
приема чрез ежедневно инжектиране. При менструиращи пациентки,
лечението започва през първите 7 дни от менструалния цикъл.
Обикновено се започва със 75 до 150 IU ФСХ на ден и при необходимост
се увеличава с 37,5 IU (до 75 IU), за предпочитане на интервали от 7 до
14 дни. Лечението е съобразено с индивидуалната реакция на
пациентката, като се проследява размера на фоликула чрез изследване
с ултразвук и/или контролиране концентрацията на естроген. След
това, дневната доза се поддържа до достигане на пре-овулационни
условия. Обикновено, за достигане на това състояние, е необходимо
лечение от 7 до 14 дни. Приемането на ФОСТИМОН се преустановява и
овулацията може да бъде предизвикана, чрез приемане на 5000 IU до 10
000 IU човешки хорионгонадотропин (hCG), 24 до 48 часа след
последното инжектиране на ФОСТИМОН. На пациентката се
препоръчва да има полов контакт в деня на инжектиране на hCG и на
следващия ден. Също така, може да се проведе вътрематочна
инсеминация.
Контролирана овариална хиперстимулация през време на ART:
Обикновено  приемането на ФОСТИМОН  започва около две седмици след
началото на лечението с агонист, като съвместното лечение след
това продължава до постигане на подходящо  развитие на фоликули.
Така например, след подтискане функцията на хипофизата с агонист в
продължение на две седмици, се приемат 150 до 225 IU ФСХ през
първите седем дни. След това дозата се регулира съобразно  отговора
на яйчниците на пациентката. Друг метод за свръховулация включва
приемането на 150 до 225 IU ФСХ дневно, като се започва от 2-ия или
3-ия ден от цикъла. Лечението продължава до получаване  на
достатъчно развити фоликули, което обикновено се постига средно
около десетия ден на лечението (5 до 20 дни). След получаване на
оптимален отговор, се прилага еднократно инжектиране на 5000 IU до
10 000 IU hCG, 24 до 48 часа след последната инжекция ФОСТИМОН, за
да се предизвика окончателно узряване на фоликулите. Пунктирането
на яйцеклетки се провежда 34 – 35 часа по-късно.
Начин на приложение: ФОСТИМОН е предназначен за мускулно или
подкожно приложение. Прахообразния продукт трябва да се разтвори в
предвидения разтворител в предварително напълнената спринцовка,
непосредствено преди използване.

Противопоказания: Свръхчувствителност към ФСХ или към някое от
помощните вещества, увеличаване на яйчника или кисти, които не са
свързани с ПКОС, генитално кървене с неясен произход, карцином на
яйчника, матката или гърдата, тумори на хипоталамуса или
хипофизата.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Прочетете пълната КХП на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на
взаимодействие: Въпреки че няма клиничен опит, очаква се, че
едновременното използване на ФОСТИМОН и кломифен цитрат може да
подобри фоликуларната реакция.

Фертилитет, бременност и кърмене: ФОСТИМОН не трябва да се
приема по време на бременност и лактация. През време на кърмене,
отделянето на пролактин може да доведе до неблагоприятна реакция
при овариална стимулация.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Малко
вероятно е ФОСТИМОН да оказва влияние върху възможността на
пациенти да шофират и работят с машини.

Нежелани лекарствени реакции: Прочетете пълната КХП на продукта!

Несъвместимости: Тъй като липсват проучвания за
несъвместимост, този продукт не трябва да се смесва с други
лекарствени продукти.

Опаковка: Опаковката съдържа 1 флакон прах, 1 предварително
напълнена спринцовка, 1 игла за разтваряне/ интрамускулно
инжектиране и 1 игла за подкожно инжектиране.

Притежател на разрешението за употреба: IBSA Farmaceutici Italia Srl

За повече информация прочетете пълната КХП на продукта!

MULTI-ORAL SPRAY
медицинско изделие клас II a

Състав: Multi-Oral Spray притежава биоактивна формула: базирана на
патентован комплекс от биоактивни полизахариди от алое - 2QR не ув-
режда зъбите (рН 6.5) и предотвратява образуването на кариес напъл-
но естествена, безопасна и безвредна при поглъщане не съдържа хи-
мични субстанции с абразивен ефект, консерванти или вещества от
животински произход; не осъществява негативно въздействие върху
нормалната бактериална флора на устната кухина, не променя вкуса в
устата.

Показания: Ксеростомия (сухота в устата). Гингивит (провокиран от
прекомерно натрупване на зъбна плака). Халитоза (лош дъх). Възпаление
на устната лигавица.

Начин на приложение: Multi-Oral Spray е концентриран биоактивен спрей
с мощен ефект. Впръсква се в устата и/или директно върху възпалена-
та лигавица. Препоръчва се приложение поне пет пъти на ден или до
постигане на желаното облекчаване на дискомфорта при сухота в ус-
тата или при халитоза (лош дъх). За да се осигури по-продължителен и
интензивен контакт с тъканите се препоръчва 30 минути след аплика-
ция да се въздържате от прием на течности и храна, както и да не изп-
лаквате устата. Продуктът може да се прилага за по-продължителен
период от време. Напълно естествен, безопасен и безвреден при поглъ-
щане. Може да се прилага в комбинация с всякакви медикаменти. В слу-
чай на упорити и повтарящи се оплаквания, моля консултирайте се с
Вашия лекар или стоматолог.

Взаимодействие с медикаменти: Multi-Oral Spray няма несъвмести-
мост с медикаменти.

Бременност и кърмене: Не са известни противопоказания за приложение
на Multi-Oral Spray по време на бременност или кърмене.

Съхранение: Да се съхранява при стайна температура. Да се избягва
съхранение при температура под 10°С и над 25°С .
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Опаковка: spray 50 ml

Производител: Multi-Oral BV, Холандия

Официален представител за България: „Булгермед ВЕ” ООД

НОЛИПИД ФОРТЕ
хранителна добавка

Състав: Състав на една желатинова капсула: Екстракт от маслини
Хидролив-Е (Hydroliv-E) с 1,5% хидрокситирозол – 334 mg, Поликозанол –
20 mg, Витамин K2 – 30 mcg.

Предназначение: Баланс на нивата на холестерол

Приложение: Поддържане на нормални нива на холестерола; Защита на
липидите в кръвта от оксидативен стрес; Принос за нормална прохо-
димост на артериалните съдове.

Дозировка: 1 капсула на ден с вечерното хранене

Опаковка: 30 желатинови капсулив 3 блистера

Производител: Фортекс

N02BE51 PARALEN GRIP HOT DRINK
  ПАРАЛЕН ГРИП ХОТ ДРИНК

Състав: Всяко саше съдържа 650 mg парацетамол (paracetamol) и 10 mg
фенилефринов хидрохлорид (phenylephrine hydrochloride). Помощни ве-
щества: захароза 2806,32 mg, натриев цитрат 517,00 mg (отговарящи
на 121,34 mg натрий), аспартам 74,60 mg; лимонена киселина, винена ки-
селина, лимонов сок (К240), есенция лимон 610399Е, аскорбинова киселина,
Повидон 25, куркумин (Е100).

Показания: За краткотрайно облекчаване на симптомите на настинка и
грип, включително главоболие, болки по цялото тяло, възпалено гърло,
назална когнестия и понижаване на температурата.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, юноши и пациенти в нап-
реднала възраст: Перорално приложение след разтваряне във вода. Съ-
държанието на 1 саше се разтваря в чаша топла (не вряща) вода. Ин-
тервалът между отделните дози трябва да бъде не по-малко от 4 ча-
са. Максималната доза е 4 сашета за 24 часа. Пациентите в напредна-
ла възраст могат да приемат нормалната доза за възрастни. Деца: не
се препоръчва при деца на възраст под 12 години.
Противопоказания: Свръхчувствителност към парацетамол, фенилеф-
рин или някое от помощните вещества. Тежко чернодробно увреждане,
хипертония, хипертироидизъм, диабет, тежка исхемична болест на
сърцето, тясноъгълна глаукома, задържане на урина, феохромоцитом.
Пациенти, които приемат трициклични антидепресанти или други сим-
патомиметици, и такива, които приемат или са приемали през послед-
ните две седмици моноаминооксидазни инхибитори. Безопасността на
Параден Грип Хот Дринк при деца на възраст до 12 години не е устано-
вена.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Във висо-
ки дози (над 6 g дневно) парацетамол е токсичен за черния дроб. Чер-
нодробно увреждане може да се развие също и при много по-ниски дози,
ако едновременно действат алкохол, чернодробни индуктори или други
токсични за черния дроб агенти. Продължителната консумация на алко-
хол повишава значително риска от хепатотоксичност на парацетамол,
като най-висок риск е наблюдаван при хронични алкохолици, въздържали
се за кратко време (12 часа). Прочетете пълната характеристика!

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Метоклопрамид и домперидон могат да ускорят абсорб-

цията на парацетамол, а холестирамин да я забави. Продължителното
редовно ежедневно приемане на парацетамол може да засили антикоа-
гулационния ефект на варфарин и други кумарини и да повиши риска от
кръвоизлив; дозите, приемани от време на време нямат значим ефект.
Смята се, че тези взаимодействия нямат клинично значение при препо-
ръчания режим на приложение. Фенилефрин може да взаимодейства неб-
лагоприятно с други симпатомиметици, вазодилататори и бета-бло-
кери. Лекарства, които са индуктори на чернодробните микрозомални
ензими, като алкохол, барбитурати, инхибитори на моноаминооксида-
зата и трициклични антидепресанти, антиепилептични средства (с
изкл. на глететимид, фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) и рифам-
пицин могат да повишат хепатотоксичността на парацетамол, особе-
но след предозиране. Не се препоръчва при пациенти, които приемат
или са прекратили преди по-малко от две седмици лечението с моноа-
минооксидазни инхибитори.

Бременност и кърмене: Няма достатъчно данни за двете съставки на
продукта. Лекар трябва да прецени дали ползите за майката надвиша-
ват риска за плода и кърмачето от употребата на продукта по време
на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Този
лекарствен продукт може да предизвика замаяност при предразположе-
ни индивиди. Пациентите трябва да се съветват да не шофират и ра-
ботят с машини ако са засегнати.

Опаковка: PARALEN GRIP HOT DRINK 650 mg/10 mg powder for oral
solution. Ламинирани сашета (хартия/Alu/PE), листовка за пациента,
картонена кутия по 5, 6, 10 или 12 сашета. Не всички видове опаковки
могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Zentiva k.s., Чешка репуб-
лика

N02CС04 RIZATRIPTAN ACTAVIS

Състав: Всяка Ризатриптан Актавис 10 mg таблетка, диспергираща
се в устата съдържа 10 mg ризатриптан като 14,53 mg ризатриптан
бензоат (rizatriptan benzoate). Помощни вещества: Всяка таблетка съ-
държа 8,8 mg аспартам E951, Манитол Е421, Микрокристална целулоза
Е460а, Калциев силикат, Кросповидон тип А Е1202, Силициев диоксид,
безводен, Ментов аромат, Магнезиев стеарат E470b.

Показания: Лечение на острата фаза на главоболие при мигренозни
пристъпи, с или без аура.

Дозировка и начин на приложение: Ризатриптан Актавис не трябва да
се използва профилактично. Ризатриптан Актавис таблетки, диспер-
гиращи се в устата, не трябва да се приемат с течност. Пациентите
трябва да бъдат инструктирани да не изваждат таблетката, диспер-
гираща се в устата, от алуминиевия блистер преди приложението. Би-
серът трябва да се отвори със сухи ръце и таблетката, диспергираща
се в устата, да се сложи върху езика, където тя ще се разпадне и ще
бъде погълната със слюнката. Таблетките, диспергиращи се в устата,
може да се използват в ситуации, при които няма достъп до течнос-
ти, или за избягване на гаденето и повръщането, които може да прид-
ружават поглъщането на таблетките с течности.
Възрастни на 18 години и повече: Препоръчваната доза е 10 mg. Повто-
рен прием: втората доза не трябва да се приема по-рано от два часа
след приема на първата доза; за период от 24 часа не трябва да се при-
емат повече от две дози. При рецидив на главоболието до 24 часа, мо-
же да да се вземе още една доза. Трябва да се спазват гореспоменати-
те граници на дозиране. При липса на отговор: ефективността на вто-
ра доза за лечение на същия пристъп, когато началната доза не е ефек-
тивна, не е изследвана в контролирани клинични изпитвания. Поради
това, ако някой пациент не се повлияе от първата доза, не трябва да
се приема втора доза за същия пристъп. Клиничните изпитвания по-



16.10.2013 .,  , “ ”, , ./ : 02/963-05-44, 02/963-45-43

12

казват, че има вероятност пациенти, които не отговарят на лечение-
то на един пристъп, все пак да се повлияят от лечението при послед-
ващи пристъпи. Някои пациенти трябва да получават по-ниската (5
mg) доза на Ризатриптан Актавис таблетки, диспергиращи се в уста-
та, особено следните групи пациенти: Пациенти, лекувани с пропрано-
лол. Трябва да има поне два часа разлика между приемите на ризатрип-
тан и на пропранолол; Пациенти с лека или умерена бъбречна недоста-
тъчност; Пациенти с лека до умерена чернодробна недостатъчност.
Трябва да има интервал от най-малко два часа между отделните дози;
за период от 24 часа не трябва да се приемат повече от две дози.
Педиатрични пациенти: Деца (под 12-годишна възраст): Употребата
на Ризатриптан Актавис таблетки, диспергиращи се в устата, при па-
циенти под 12-годишна възраст не се препоръчва. Няма данни за упот-
ребата на ризатриптан при деца под 12-годишна възраст.
Юноши (12-17-годишна възраст): Употребата на Ризатриптан Акта-
вис таблетки, диспергиращи се в устата, при пациенти под 18-годиш-
на възраст не се препоръчва. Безопасността и ефективността на Ри-
затриптан Актавис таблетки, диспергиращи се в устата, при педиат-
рични пациенти не е оценявана.
Пациенти над 65 години: Безопасността и ефективността на ризат-
риптан при пациенти над 65 години не са оценявани систематично.
Противопоказания: Свръхчувствителност към ризатриптан или към
някое от помощните вещества; Едновременно приложение на инхиби-
тори на моноаминооксидазата (МАО) или употреба до две седмици след
преустановяване на терапията с МАО инхибитори; Тежка чернодробна
или тежка бъбречна недостатъчност; Предишен Мозъчно-съдов инци-
дент (МСИ) или преходен исхемичен пристъп (ПИП); Умерено тежка или
тежка хипертония или нелекувана лека хипертония; Доказана исхемична
болест на сърцето, включително исхемично сърдечно заболяване (сте-
нокардия, анамнеза за миокарден инфаркт или документирана тиха ис-
хемия), признаци и симптоми на исхемично сърдечно заболяване или ан-
гина на Prinzmetal; Периферно съдово заболяване; Едновременна употре-
ба на ризатриптан и ерготамин, ерго-производни (включително мети-
зергид) или други 5-НТ1B/1D рецепторни агонисти.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ризат-
риптан Актавис трябва да се прилага само при пациенти с категорич-
но диагностицирана мигрена. Ризатриптан Актавис не трябва да се
прилага при пациенти с базиларна или хемиплегична мигрена. Прочете-
те внимателно КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността на употребата
на ризатриптан по време на бременност при човека не е установена.

Ризатриптан Актавис трябва да се използва по време на бременност
само при категорична необходимост.
Поради липса на достатъчно данни трябва да се внимава, когато ри-
затриптан се прилага при кърмещи жени. Експозицията на кърмачето
трябва да бъде сведена до минимум, като се избягва кърмене в продъл-
жение на 24 часа след лечение.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Ризат-
риптан (таблетната форма и пероралният лиофилизат) са оценявани
при над 3 600 пациенти до една година при контролирани клинични из-
питвания. Мигрената или лечението с Ризатриптан Актавис може да
предизвикат сънливост при някои пациенти. Съобщава се също и за за-
майване при някои пациенти, получаващи Ризатриптан Актавис. Пора-
ди това, пациентите трябва да преценят своята способност за изпъл-
нение на сложни задачи по време на мигренозни пристъпи и след прило-
жение на Ризатриптан Актавис.

Опаковка: Блистерни опаковки от ОРА/алуминий/РУС-алуминий, с фолио,
което се пробива при натискане. По 2, 3, 6, 12 и 18 таблетки, дисперги-
ращи се в устата. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати
в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf.

ФИТОЛОР СПРЕЙ ЗА ГЪРЛО
хранителна добавка

Състав на 0,9ml /9 впръсквания/ максимален препоръчителен дневен
прием: екстракт мащерка 39,6mg, екстракт лайка 24,75mg, екстракт
прополис 9,9mg, вспомагателни вещества.

Предназначение: Гърло и горни дихателни пътища.

Приложение: благоприятен ефект върху гърлото и дихателните пъти-
ща; подкрепа за функциите на дихателната система.

Дозировка: За деца от 3 до 10 години: 3 пъти на ден по 2 впръсквания в
гърлото. За деца над 10 години и възрастни: 3 пъти на ден по 3 впръск-
вания в гърлото.

Опаковка: спрей с апликатор 30ml в картонена опаковка

Производител: Фортекс

ОБЯВИ

Счетоводни услуги. Опит при воденето на счетоводство на аптеки. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН
За контакт: 0885 15 20 19; тел. 02 426 32 77; e-mail: sngdivine@abv.bg

 ТАЛОН ЗА МАЛКА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________  _________________________________________
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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

А02ВС04 ACILESOL / АЦИЛЕСОЛ

Състав: Ацилесол 20 mg стомашно-устойчива таблетка съдържа 20
mg рабепразол натрий (rabeprazole sodium) еквивалентен на 18,85 mg ра-
бепразол. Помощни вещества: Ядро на таблетката: Повидон; Хидрок-
сипропил целулоза, ниско субституирана; Магнезиев оксид, лек; Мани-
тол Е421; Магнезиев стеарат. Вътрешна обвивка: Етилцелулоза; Маг-
незиев оксид, лек; Стомашно-устойчива обвивка: Съполимер на метак-
рилова киселина-етилакрилат, Талк, Полисорбат 80, Натриев лаурилсул-
фат, Пропиленгликол, Железен оксид жълт E172, Титанов диоксид E171.

Показания: Показан за лечение на: Активна дуоденална язва; Активна
доброкачествена стомашна язва; Симптоматична ерозивна или улце-
розна гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ); Дългосрочно под-
държащо лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ); Син-
дром на Zollinger-Ellison; В комбинация с подходящ антибактериален те-
рапевтичен режим за ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с
пептична язвена болест.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и пациенти в старческа

възраст: Активна дуоденална язва и активна доброкачествена сто-
машна язва: препоръчителната перорална доза за активна дуоденална
язва и активна доброкачествена стомашна язва е една таблетка от
20 mg веднъж дневно сутрин. При повечето пациенти с активна дуоде-
нална язва се постига излекуване в рамките на четири седмици. При
малък брой пациенти може да се наложи още четири седмици допълни-
телно лечение, за да се постигне излекуване. При повечето пациенти с
активна доброкачествена стомашна язва се постига излекуване до
шест седмици. При малък брой пациенти може да се наложи още шест
седмици допълнително лечение, за да се постигне излекуване.
Ерозивна или улцерозна гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ):
Препоръчителната перорална доза за това състояние е една таблетка
от 20 mg веднъж дневно в продължение на четири до осем седмици.
Дългосрочно лечение на гастро-езофагеална рефлуксна болест (поддър-
жащо лечение на ГЕРБ): При дългосрочното лечение, може да бъде даде-
на поддържаща доза Ацилесол 20 mg веднъж дневно.
Синдром на Zollinger-Ellison: Препоръчителната начална доза при възрас-
тни е 60 mg веднъж дневно. Дозата може да се увеличи до 120 mg днев-
но според индивидуалните нужди на пациента. Може да се даде еднок-
ратна дневна доза до 100 mg дневно. Доза от 120 mg предполага разде-
ляне на отделни дози, по 60 mg два пъти дневно. Лечението трябва да
продължи в зависимост от клиничния отговор.
Ерадикация на Н. pylori: Пациенти с Н. pylori инфекция трябва да се под-
ложат на ерадикационно лечение. Препоръчва се следната 7-дневна схе-
ма: Ацилесол 20 mg два пъти дневно + кларитромицин 500 mg два пъ-
ти дневно и амоксицилин 1 g два пъти дневно. При индикации, изисква-
щи еднодневно лечение, Ацилесол таблетки трябва да се вземат сут-
рин преди хранене; въпреки че е доказано, че нито времето през деня,
нито приемът на храна повлияват активността на рабепразол натрий,
този режим ще улесни съдействието на болния при лечението. Пациен-
тите трябва да бъдат предупреждавани, че Ацилесол таблетки не

трябва да се дъвчат или раздробяват, а трябва да се поглъщат цели.
Бъбречно и чернодробно увреждане: Не е необходима корекция на дозата
при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане. Тежко чернодроб-

но увреждане: Прочетете пълната характеристика на продукта!
Педиатрична популация: Ацилесол не се препоръчва за употреба при де-
ца поради отсъствие на данни за безопасност и ефикасност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества; Бременност и Кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те пълната характеристика на продукта!

Взаимодействие с други лекарства н други форми на взаимодейст-
вие: Рабепразол осъществява пълно и дълготрайно инхибиране на сто-
машната киселинна секреция. Може да се появи взаимодействие със съ-
единения, чиято абсорбция зависи от рН. Едновременното прилагане на
рабепразол натрий с кетоконазол или итраконазол може значително да
понижи плазмените нива на противогъбичното средство. Поради това,
отделни пациенти може да се нуждаят от наблюдение, за да се опреде-
ли дали е необходима корекция на дозата, ако едновременно с рабепра-
зол те приемат кетоконазол или итраконазол. По време на клинични
проучвания, при които са използвани антиациди едновременно с прило-
жение на рабепразол, както и в специфично изследване за лекарствено
взаимодействие, не са наблюдавани взаимодействия с течни антиа-
цидни средства. Едновременното приложение на 300 mg атазанавир/10
mg ритонавир с омепразол (40 mg веднъж дневно) или 400 mg атазана-
вир с ланзопразол (60 mg веднъж дневно) при здрави доброволци е дове-
ло до съществено намаляване на експозицията на атазанавир. Абсорб-
цията на атазанавир зависи от рН. Въпреки, че не са проучени, подобни
резултати се очакват с други инхибитори на протонната помпа. За-
това ИПП, включително рабепразол, не трябва да се прилагат едновре-
менно с атазанавир. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Ацилесол не трябва да се изпол-
зва по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Малко
вероятно е Ацилесол да въздейства върху способността за шофиране
или работа с машини. В случай, че се намали вниманието поради сънли-
вост, препоръчва се да се избягва шофиране и работа със сложни ма-
шини.

Опаковка: Блистерна опаковка (A1-OPA-PVC/Al); Опаковка за таблетки
(HDPE) с пластмасова капачка (LDPE) и сушител. Блистер™ опаковки:
7, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98 и 100 таблетки. Опаковка за таблетки:
30,100 и 250 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пус-
нати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf, Ис-
ландия
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С07АВ07 BIBLOC / БИБЛОК

Състав: Всяка таблетка съдържа 5 mg бисопрололов фумарат
(bisoprolol fumarate). Помощни вещества: Всяка таблетка съдържа лак-
тоза (като лактоза монохидрат 1,24 mg). Калциев хидрогенфосфат,
безводен; Микрокристална целулоза; Царевично нишесте, прежелатини-
рано; кроскармелоза натрий; силициев диоксид, колоиден безводен; маг-
незиев стеарат; Хипромелоза, макрогол 4000; Титанов диоксид E171;
жълт железен оксид E172.

Показания: Хипертония Ангина пекторис; Лечение на стабилна хронична
сърдечна недостатъчност с понижена систолна функция на лявата ка-
мера като допълнение към АСЕ инхибитори, диуретици и по избор сър-
дечни гликозиди.

Дозировка и начин на приложение: За перорално приложение. Таблетки-
те бисопролол трябва да се приемат сутрин и могат да се приемат с
храна. Трябва да се поглъщат с течност и не трябва да се сдъвкват.
Хипертония/Ангина пекторис. Възрастни: Дозата трябва да бъде инди-
видуално приспособена, особено спрямо честотата на пулса и постиг-
натите цели на терапията. Препоръчва се да се започне с 5 mg дневно.
Обичайната доза е 10 mg еднократно дневно с максимално препоръчва-
на доза от 20 mg веднъж дневно. Старческа възраст: Препоръчително
е да се започне с възможно най-ниската доза.
Бъбречно или чернодробно увреждане: При пациенти с нарушена чернод-
робна или бъбречна функция в лека до умерена степен обикновено не се
изисква коригиране на дозата. При пациенти с тежко бъбречно увреж-
дане (креатининов клирънс < 20 ml/min) и при пациенти с тежко нару-
шение на чернодробната функция е препоръчително дозата да не преви-
шава 10 mg дневно. Опитът с употребата на бисопролол при пациенти
на диализа е ограничен. Въпреки това няма доказателства, че дозовия
режим трябва да се промени.
Преустановяване на лечението: Лечението не трябва са да бъде преус-
тановявало внезапно. Дозата трябва да се понижава постепенно, като
се намалява на половина седмично.
Стабилна хронична сърдечна недостатъчност: Стандартното лечение
на ХСН се състои от АСЕ инхибитор (или ангиотензин-рецепторен бло-
кер при непоносимост към АСЕ инхибитори), бета-блокер, диуретици и
когато е подходящо сърдечни гликозиди. При започване на лечението с
бисопролол пациентите трябва да бъдат стабилни (да липсва остра
декомпенсация). Препоръчва се лекуващият лекар да има опит при лече-
нието на хронична сърдечна недостатъчност.
Фаза на титриране на дозата: Лечението на стабилна хронична сър-
дечна недостатъчност с бисопролол изисква фаза на титриране на до-
зата. Лечението с бисопролол трябва да се започне с постепенно пови-
шаване на дозата в съответствие със следващите стъпки: 1,25 mg
еднократно дневно за 1 седмица, ако се понася добре увеличете дозата
до 2,5 mg еднократно дневно през следващата седмица, ако се понася
добре увеличете дозата до 3,75 mg еднократно дневно през следваща-
та седмица, ако се понася добре увеличете дозата до 5 mg еднократно
дневно за 4 последващи седмици, ако се понася добре увеличете дозата
до 7.5 mg еднократно дневно за 4 последващи седмици, ако се понася
добре увеличете дозата до 10 mg еднократно дневно за поддържаща
терапия. Максималната препоръчвана доза е 10 mg еднократно дневно.
През фазата на титриране се препоръчва стриктно проследяване на
виталните показатели (сърдечна честота, артериално налягане) и кон-
трол за симптоми на влошаване на сърдечната недостатъчност. Сим-
птомите могат да се изявят още на първия ден след започване на ле-
чението.
Модифициране на лечението: Ако максималната препоръчвана доза не
се понася добре може да се обсъди постепенно понижаване на дозата.
При преходно влошаване на сърдечната недостатъчност, хипотония
или брадикардия се препоръчва преоценка на дозата и на съпътстващо-
то лечение. Също така може да е необходимо временно да се понижи

дозата на бисопролол или да се обмисли преустановяване на лечението.
Повторно започване на лечението и/или повишаване на дозата на би-
сопролол трябва винаги да се имат предвид щом пациентът отново се
стабилизира.
Продължителност на лечението: Лечението на стабилна хронична сър-
дечна недостатъчност с бисопролол като цяло е дългосрочно лечение.
Лечението с бисопролол не трябва да се спира внезапно, тъй като мо-
же да доведе до преходно влошаване на състоянието, особено при паци-
енти с исхемична болест на сърцето. Препоръчва се постепенно нама-
ляване на дневната доза.
Бъбречна или чернодробна недостатъчност: Липсва информация по от-
ношение на фармакокинетиката на бисопролол при пациенти с хронична
сърдечна недостатъчност и увредена чернодробна или бъбречна функ-
ции. Поради това повишаването на дозата в тези популации пациенти
трябва да става с допълнително внимание.
Педиатрична популация: Липсва опит с приложение на бисопролол при
деца и юноши, и затова не може да бъде препоръчван при тази възрас-
това група.

Противопоказания: Бисопролол е противопоказан при: остра сърдечна
недостатъчност или в хода на епизоди на декомпенсация на сърдечна-
та недостатъчност изискващи i.v. инотропно лечение; кардиогенен
шок; AV блок от втора или трета степен; sick sinus синдром (синдром
на болния синусов възел); синоатриален блок; симптоматична бради-
кардия; симптоматична хипотония; тежка бронхиална астма или теж-
ка хронична обструктивна белодробна болест; тежки форми на пери-
ферна артериална оклузивна болест или тежки форми на синдром на
Raynaud; нелекуван феохромоцитом; метаболитна ацидоза; свръхчувс-
твителност към активното вещество или към някое от помощните
вещества

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Отнася

се само при хронична сърдечна недостатъчност: Лечението на ста-
билна хронична сърдечна недостатъчност с бисопролол трябва да се
започне със специална фаза на титриране. Отнася се за всички показа-

ния: Особено при пациенти с исхемична болест на сърцето прекратява-
нето на терапията е бисопролол не трябва да става внезапно, освен
ако няма строги индикации, тъй като това може да доведе до преходно
влошаване на състоянието на сърцето Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Използването на бисопролол по време на бре-
менност не се препоръчва, освен в случай на категорична необходи-
мост. Ако се прецени, че лечението с бисопролол е необходимо се пре-
поръчва мониториране на утероплацентарния кръвоток и феталния
растеж. В случай на вредни ефекти върху бременността или фетуса се
препоръчва да се обсъди алтернативно лечение. Новороденото дете
трябва да се проследява стриктно. Като цяло симптомите на хипогли-
кемия и брадикардия трябва да се очакват през първите 3 дни. Няма
данни за екскреция на бисопролол в майчиното мляко и за безопасност-
та на децата, изложени на бисопролол. Следователно не се препоръчва
да се кърми в хода на лечение с бисопролол.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: В зави-
симост от индивидуалния отговор на пациента, способността за шо-
фиране на моторно превозно средство или за работа с машини може да
бъде нарушена. Това трябва да се има в предвид особено при започване
на лечението, при смяна на лечението или при едновременен прием на
алкохол.

Опаковка: по 7,10,14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 500, 10 x 30
филм. таблетки. HDPE бутилки, съдържащи 10, 20, 30, 50, 60, 100, 250,
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500 филм. таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пусна-
ти в продажба.

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

C09BA04 CO-PAXENE/ КО-ПАКСЕН

Състав: Всяка таблетка Ко-Паксен 2/0,625 съдържа 2 mg терт-бути-
ламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine) и 0,625 mg индапамид
(indapamide). Всяка таблетка Ко-Паксен 4/1,25 съдържа 4 mg терт-бу-
тиламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine) и 1,25 mg индапамид
(indapamide). Помощни в-ва: лактоза монохидрат; микрокристална це-
лулоза; магнезиев стеарат; силициев диоксид хидрофобен колоиден.

Показания: Есенциална хипертония.

Дозировка и начин на приложение: По лекарско предписание! Перорално
приложение. Обичайната доза е една таблетка Ко-Паксен 2 mg/0,625 mg
дневно като еднократна доза, за предпочитане да се приема сутрин,
преди хранене. Ако кръвното налягане не се контролира след един месец
от лечението, дозата може да се удвои.
Пациенти с бъбречна недостатъчност: При тежка бъбречна недоста-
тъчност (креатининов клирънс под 30 ml/min) лечението е противопо-
казано. При пациенти с умерена бъбречна недостатъчност (креатини-
нов клирънс 30-60 ml/min) максималната доза трябва да бъде една таб-
летка Ко-Паксен 2 mg/0,625 mg дневно.При пациенти с креатининов
клирънс по-голям или равен на 60 ml/min не се изисква промяна в дози-
ровката.
Пациенти с чернодробна недостатъчност: При тежка чернодробна не-
достатъчност лечението е противопоказано. При пациенти с умерена
чернодробна недостатъчност не е необходима промяна на дозата.
При деца и юноши: Таблетките Ко-Паксен не трябва да се прилагат при
деца и юноши, тъй като ефикасността и безопасността на периндоп-
рил при самостоятелно или комбинирано приложение не са проучени.

Противопоказания: Свръхчувствителност към периндоприл или друг
АСЕ-инхибитор; свръхчувствителност към индапамид или друг сулфо-
намид; свръхчувствителност към някое от помощните вещест-
ва;анамнеза за ангионевротичен оток (оток на Квинке); наследствен
или идиопатичен ангионевротичен оток; тежка бъбречна недостатъч-
ност (креатининов клирънс под 30 ml/min); чернодробна енцефалопатия;
тежко увреждане на чернодробната функция; хипокалемия; втори и
трети триместър на бременността. Основно правило е това лекарс-
тво да не се комбинира с антиаритмици. Ко-Паксен не трябва да се
прилага при пациенти на хемодиализа и пациенти с нелекувана деком-
пенсирана сърдечна недостатъчност.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Общи за периндоприл и индапамид: Комбинации, които не
се препоръчват: литий; калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон,
триамтерен, самостоятелно или в комбинация), калий (соли); Комбина-
ции, изискващи специално внимание:баклофен,нестероидни противовъз-
палителни лекарствени продукти (включително ацетилсалицилова ки-
селина във високи дози); противодиабетни средства (инсулин, хипогли-
кемични сулфонамиди), антиаритмични, някои невролептици, бензами-
ди, бутирофенони (халоперидол), i.v. еритромицин, халофантрин, мизо-
ластин, миксифлоксацин, пентамидин, спарфлоксацин, i.v. винкамин ме-
тадрн, астемизол, терфенадин, калий-понижаващи средства: амфоте-
рицин B (i.v. приложение), глюкокортикоиди и минералкортикоиди (сис-
темно приложение), тетракозактид, лаксативни средства със стиму-
лиращо действие.
Комбинации, които изискват внимание: антидепресанти от имипрами-
новата група (трициклични), невролептици, кортикостероиди, тетра-

козактид, алопуринол, цитостатични или имуносупресивни препарати,
кортикостероиди (системна употреба) или прокаинамид, анестетици,
златни препарати, метформин, йод-съдържащи контрастни средства,
калций(соли), циклоспорин.

Фертилитет, бременност и кърмене: Имайки предвид ефектите на
отделните компоненти в тази комбиниран лекарствен продукт върху
бременността и кърменето, Ко-Паксен не се препоръчва през първия
триместър на бременността. Ко-Паксен е противопоказен през вто-
рия и третия триместър на бременността. Ко-Паксен е противопока-
зан по време на кърмене. Затова трябва да се прецени дали да се преус-
танови кърменето или да се преустанови Ко-Паксен, като се вземе
предвид значението на това лечение за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Двете
активни вещества, самостоятелно или в комбинацията, не оказват
влияние върху способността за шофиране и работа с машини, но при
някои пациенти могат да настъпят индивидуални реакции, свързани с
ниско кръвно налягане, особено в началото на лечението или при комби-
ниране с други антихипертензивни средства.В резултат на това може
да се наруши способността за шофиране или работа с машини.

Данни за опаковката: Ко-Паксен се предлага в картонени опаковки, съ-
държащи 30 таблетки в AL/ALблистер.

Производител и притежател на разрешението за употреба: Чайка-
фарма Висококачествените Лекарства АД

A10BB09 DIAB MR / ДИАБ MR

Състав: Всяка таблетка с изменено освобождаване съдържа 30 mg
гликлазид. Помощни вещества: Калциев хидрогенфосфат, безводен; По-
видон K30; Хипромелоза; Магнезиев стеарат.

Показания: Неинсулино-зависим диабет (тип 2) при възрастни, когато
само диетичните мерки, физическите упражнения и намаляването на те-
лесното тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол.

Дозировка и начин на приложение: По лекарско предписание!Перорално
приложение. Предназначен само за възрастни. Дневната доза на Диаб
MR 30 mg tablets може да варира от половин до 2 таблетки дневно като
еднократен прием на закуска. Препоръчва се дозата да се преглъща без
да се натрошава или дъвче. Ако се пропусне приемането на доза, то
следващия ден не трябва да се увеличава приеманата доза. Както при
всички хипогликемични препарати, дозата трябва да се уточни според
индивидуалния метаболитен отговор на пациента (кръвна захар,
HbAlc). Начална доза: Препоръчваната начална доза е 30 mg дневно (по-
ловин таблетка Диаб MR 30 mg tablets). При положение че кръвната за-
хар бъде ефективно контролирана, тази доза може да се използва за
поддържаща терапия.Ако кръвната захар не бъде адекватно контроли-
рана, дозата може да бъде последователно повишена до 60, 90 или 120
mg дневно като последователни стъпки. Интервалът между всяко по-
вишаване на дозата трябва да бъде най-малко 1 месец, като изключе-
ние правят пациентите, чиято кръвна захар не се редуцира след дву-
седмична терапия. При такива случаи дозата може да бъде повишена в
края на втората седмица от лечението. Максималната препоръчвана
дневна доза е 120 mg.
Преминаване от друг орален антидиабетен препарат към Диаб MR 30

mg: При преминаването към Диаб MR 30 mg трябва да се вземат под
внимание дозировката и плазменият полуживот на предхождащия ан-
тидиабетен препарат.Обикновено не е необходим преходен период.
Трябва да се прилага начална доза от 30 mg и тя трябва да се коригира
според промените на кръвната захар на пациента, както е описано по-
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горе.Ако се преминава от сулфанилуреен хипогликемичен лекарствен
продукт с удължен полуживот, е необходимо болният да остане някол-
ко дена без терапия, за да се избегне адитивният ефект на двата про-
дукта, който може да причини хипогликемия. При преминаване към Диаб
MR 30 mg трябва да се използва описаната процедура за въвеждащото
лечение, т.е. начална доза от 30 mg дневно и – в зависимост от мета-
болитния отговор - последващо постепенно увеличаване на дозата.
Комбинирано прилагане с други орални антидиабетни препарати:Диаб
MR 30 mg може да се назначава в комбинация с бигваниди, инхибитори
на алфа-глюкозидазата или инсулин. При пациенти, които не са адек-
ватно контролирани с Диаб MR 30 mg, едновременно лечение с инсулин
може да бъде започнато под внимателно лекарско наблюдение.
При пациенти в напреднала възраст (над 65 години): Диаб MR 30 mg
трябва да се предписва в същия дозов режим, препоръчван за пациенти
на възраст под 65 години.
При пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност: може да се
използва същият дозов режим, препоръчван за пациенти с нормална
бъбречна функция, при внимателно проследяване на пациента.
При пациенти с риск от поява на хипогликемия: Препоръчва се мини-
малната дневна стартова доза да е 30 mg.
Няма данни и клинични проучвания при деца.

Противопоказания: Ако имате свръхчувствителност към гликлазид
или някое от помощните вещества, друг сулфанилуреен препарат, сул-
фонамиди; диабет тип 1; диабетна прекома и кома, диабетна кетоаци-
доза; тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност; терапия с ми-
коназол; кърмене.

Предупреждения н специални предпазни мерки при употреба: Хипогли-

кемия: Важно е пациентите редовно да приемат въглехидрати поради
повишения риск от хипогликемия: когато яденето се приема късно, ко-
гато се консумира недостатъчно количество храна или когато храна-
та е бедна на въглехидрати. Хипогликемия може да се появи след прила-
гане на сулфанилуреен препарат. Бъбречна и чернодробна недостатъч-

ност: Фармакокинетиката и/или фармакодинамиката на гликлазид мо-
же да се измени при пациенти с чернодробна недостатъчност или теж-
ка бъбречна недостатъчност.

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: 1) Следните препарати повишават риска от хипоглике-

мия: миконазол - приложението му е противопоказно; фенилбутазон;
алкохол; други антидиабетни препарати (инсулини, акарбоза, бигвани-
ди), бета-блокери, флуконазол, инхибитори на ангиотензин - конверти-
ращия ензим (каптоприл, еналаприл), Т2-рецепторни антагонисти, МАО
инхибитори, сулфонамиди, нестероидни противовъзпалителни средст-
ва; 2) Следните препарати могат да предизвикат повишаване на

стойностите на кръвната захар: даназол; хлорпромазин; глюкокорти-
коиди; ритодрин; салбутамол; тербуталин; 3) Комбинации, които

трябва да се вземат под внимание: антикоагулантна терапия (напр.

Варфарин).

Бременност и кърмене: Липсва опит за употребата на гликлазид по
време на бременност при хората. При проучвания при животни гликла-
зид не е показал тератогенен ефект. Оралните хипогликемични препа-
рати не са подходящи, инсулинът е лекарствен продукт на първи избор
за лечението на диабет по време на бременността. Препоръчва се
оралната хипогликемична терапия да се смени с инсулин преди забреме-
няването или възможно най-скоро след като бременността е устано-
вена. Няма данни за излъчването на гликлазид или на неговите метаболи-
ти в майчиното мляко. Поради наличието на риск от неонатална хипог-
ликемия, лекарственият продукт е противопоказан по време на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини: Паци-
ентите трябва да бъдат запознати със симптомите на хипогликемия

и трябва да бъдат внимателни при шофиране или при работа с машини,
особено в началото на лечението.

Опаковка: Диаб MR 30 mg се предлага в картонени опаковки, съдържащи
30 или 60 таблетки.

Производител и притежател на разрешението за употреба: Чайка-
фарма Висококачествените Лекарства АД

A10BB09 DICLOFENAC VETPROM
 ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ

 
 Състав: 1 g гел съдържа като активно вещество 10 mg Диклофенак
натрий и като помощни вещества Карбомер, Етанол 96 %, Изопропи-
лов алкохол, Троламин, Метил парахидроксибензоат, Пречистена вода.
 
 Показания: За локално симптоматично лечение на болка, възпаление и
оток при: ревматични заболявания на меките тъкани (възпаление на
сухожилията и лигаментите - тендинити, тендовагинити и бурсити,
болезнена неподвижност на рамото, възпаление на мускулите и стави-
те); дегенеративни ставни заболявания (артроза на големите и малки
стави) на крайниците и в областта на гръбначния стълб; спортни и
битови травми (навяхвания, контузии, разтягания).
 
 Действние: ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ 1 % гел се отнася към групата на
нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти. Когато
се прилага върху кожата, той оказва директно противовъзпалително и
болкоуспокояващо действие върху възпалените тъкани.
Противопоказания: Не използвайте: при свръхчувствителност към ак-
тивното вещество, към ацетилсалицилова киселина или друг нестеро-
иден противовъзпалителен лекарствен продукт, както и към някое от
помощните вещества; при отворени рани, възпаления или инфекции на
кожата или лигавиците; при деца под 12-годишна възраст.
 
Дозировка и начин на употреба: ДИКЛОФЕНАК ВЕТПРОМ 1 % гел се при-
лага върху кожата. Възрастни и деца над 12 години: прилага се 3-4 пъ-
ти дневно посредством леко втриване върху засегнатия участък.
Обикновено са достатъчни 2-4 g гел (приблизителна окръжност 2,0-2,5
cm в диаметър). Продължителността на приложение не трябва да над-
вишава 14 дни. Деца под 12 години: опитът при деца под 12 години е
ограничен, поради което не се препоръчва употребата на продукта. Па-

циенти в напреднала възраст: използва се в обичайната дозировка.
 
 Обърнете специално внимание при употребата на ДИКЛОФЕНАК ВЕТ-
ПРОМ 1% гел: Продължителната употреба на продукти за локално при-
ложение могат да доведат до свръхчувствителност! Да не се прилага
при открити рани и секретиращи екземи. Да се внимава да не попадне
върху лигавица и очите. Да не се излага намазаната повърхност на пря-
ка слънчева светлина. Да не се използва в оклузивни превръзки. При
приложение на diclofenac при пациенти, страдащи от астма, сенна хре-
ма, назални полипи, хронични (обструктивни) белодробни заболявания
или хронични инфекции на респираторния тракт (особено свързани със
симптоми, подобни на сенна хрема) и при пациенти, свръхчувствител-
ни към продукти от групата на НСПВП съществува по-висок риск от
възникване на астматични пристъпи (т.нар. непоносимост към анал-
гетици/аналгетична астма), локален оток на кожата и лигавицата
(т.нар. едема на Квинке) или уртикария, отколкото при други пациен-
ти. При тези пациенти diclofenac може да се прилага само при спазване
на определени предпазни мерки и директно проследяване от лекар. Съ-
щото се отнася и за пациенти, развиващи алергични реакции и към дру-
ги вещества, като напр. кожни реакции, сърбеж или уртикария.
 
 Взаимодействие с други лекарства: Моля информирайте Вашия лекар
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или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарст-
ва, включително и такива, отпускани без рецепта.При външно прило-
жение на diclofenac не са известни. Въпреки това едновременната
употреба на повече от един лекарствен продукт от групата на НСПВС,
включително селективни СОХ-2 инхибитори, трябва да се избягва. Ед-
новременното приложение на diclofenac с ацетилсалицилова киселина
или кортикостероиди повишава риска от гастроинтестинални услож-
нения, макар че при локално приложение подобни взаимодействия са
малко вероятни. Нестероидните противовъзпалителни продукти мо-
гат да взаимодействат с продукти, понижаващи кръвното налягане,
като понижават действието им, макар че възможността това да се
случи при локално приложение е изключително малка.
 Бременност и кърмене: Не се препоръчва употребата на продукта от
бременни освен в случаите, когато ползата превишава риска за плода и
само под лекарски контрол. Няма данни за екскрецията на diclofenac в
кърмата след прилагане върху кожата. Поради това не се препоръчва
употребата му в периода на кърмене. При основателни причини за из-
ползването му не трябва да се прилага върху гърдите или върху голяма
площ, както и за продължително време.
 
 Опаковка: Безцветен, хомогенен, прозрачен гел, в алуминиева туба по
50 g, поставена в индивидуална картонена кутия.

 Притежател на разрешението за употреба и производител: ВЕТПРОМ

B01AF02 ELIQUIS

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg апиксабан
(apixaban). Помощни вещества: Всяка филмирана таблетка от 2,5 mg
съдържа 51,43 mg лактоза. Ядро: Лактоза, безводна; Микрокристална
целулоза (Е460); Кроскармелоза натрий; Натриев лаурилсулфат; Магне-
зиев стеарат (Е470b).

Показания: Профилактика на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) при въз-
растни пациенти, претърпели елективно протезиране на тазобедрена-
та или на колянната става. Профилактика на инсулт и системен ембо-
лизъм при възрастни пациенти с неклапно предсърдно мъждене (NVAF) с
един или повече рискови фактори, като предшествуващ инсулт или
транзиторна исхемична атака (ТИА), възраст   75 години, хипертония,
захарен диабет, симптоматична сърдечна недостатъчност (Клас по
NYHA   II).

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Eliquis трябва
да се поглъща с вода, със или без храна. Профилактика на ВТЕ (VTEp):

елективно протезиране на тазобедрената или на колянната става:

Препоръчваната доза е 2,5 mg Eliquis, приемана перорално два пъти
дневно. Първоначалната доза трябва да се приеме 12 до 24 часа след
операцията. Лекарите могат да обмислят потенциалните ползи от по-
ранна антикоагулация за профилактика на ВТЕ, както и рисковете от
постоперативно кървене при вземането на решение за времето на
прилагане в този времеви прозорец.; Пациенти, подложени на операция

на тазобедрената става: Препоръчваната продължителност на лече-
нието е 32 до 38 дни.; Пациенти, подложени на операция на колянната

става: Препоръчваната продължителност на лечението е 10 до 14 дни.;
Профилактика на инсулт и системен емболизъм при пациенти с нек-

лапно предсърдно мъждене (NVAF): Препоръчваната доза Eliquis е 5 mg,
приемана перорално два пъти дневно.
Намаляване на дозата: Препоръчваната доза Eliquis е 2,5 mg, приемана
перорално два пъти дневно при пациенти с NVAF и поне двe от следни-
те характеристики: възраст   80 години, телесно тегло   60 kg, или
серумен креатинин   1,5 mg/dl (133 микромола/l). Лечението трябва да
е дългосрочно.
Бъбречно увреждане: Тъй като липсва клиничен опит при пациенти с

креатининов клирънс < 15 ml/min или при пациенти на диализа, употре-
бата на апиксабан не се препоръчва при тези пациенти. Не се налага ко-
рекция на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане.
Ограничени клинични данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане
(креатининов клирънс 15-29 ml/mim) показват увеличение на плазмени-
те концентрации на апиксабан при тази популация от пациенти, поради
което апиксабан трябва да се прилага с повишено внимание при тези
пациенти.
Чернодробно увреждане: Употребата на Eliquis е противопоказана при
пациенти с чернодробно заболяване, свързано с коагулопатия и клинич-
но значим риск от кървене. Не се препоръчва употребата му при паци-
енти с тежко чернодробно увреждане . Трябва да се използва внима-
телно при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане (Child
Pugh A или B). Не се налага корекция на дозата при пациенти с леко или
умерено чернодробно.
Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността на Eliquis при
деца и юноши на възраст под 18 години не са установени.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества.; Клинично значимо активно
кървене.; Чернодробно заболяване, свързано с коагулопатия и клинично
значим риск от кървене.; Лезия или състояние, които се оценяват като
значим риск за масивно кървене. Това може да включва настояща или
скорошна гастроинтестинална язва, наличие на злокачествени новооб-
разувания с висок риск от кървене, скорошна мозъчна или гръбначна
травма, наскоро извършена мозъчна, гръбначна или офталмологична
операция, скорошен вътречерепен кръвоизлив, известни или подозирани
езовагеални варици, артерио-венозни малформации, съдови аневризми
или тежки интраспинални или интрецеребрални съдови аномалии.; Съ-
пътстващо лечение с всяко друго противосъсирващо средство, напри-
мер нефракциониран хепарин (UFH), нискомолекулни хепарини (еноксапа-
рин, далтепарин т.н.), хепаринови деривати (фондапаринукс т.н.), перо-
рални антикоагуланти (варфарин, ривароксабан, дабигатран т.н.), ос-
вен в случаите на прехвърляне на лечението на или от апиксабан, или
когато нефракциониран хепарин се прилага в дози, необходими за под-
държане на централен венозен или артериален катетър.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-

те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват данни за употребата
на апиксабан при бременни жени. Употребата на апиксабан не се препо-
ръчва по време на бременност. Не е известно дали апиксабан или него-
ви метаболити се екскретират в кърмата при човек. Наличните данни
при животни показват екскреция на апиксабан в млякото. Не може да
се изключи риск за новородени и кърмачета. Необходимо е да се вземе
решение дали да се прекрати кърменето или да се прекрати/да не се за-
почва лечение с апиксабан. Изпитванията при животни с приложение на
апиксабан, не показват ефект върху фертилитета.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Eliquis
не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и
работа с машини.

Опаковка: Блистери от PVC/PVdC-алуминиево фолио. Картонени опа-
ковки по 10, 20, 60 и 168 филмирани таблетки. Перфорирани еднодозови
блистери от PVC/PVdC-алуминиево фолио по 60 х 1 и 100 х 1 филмирана
таблетка. Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Bristol-Myers Squibb/Pfizer
EEIG, Bristol-Myers Squibb House, UK.
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N02BE51  FERVEFLU АDULTS SUGSR-FREE
      ФЕРВЕФЛУ ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

Състав: Парацетамол 500 mg, фенираминов малеат 25 mg, аскорбинова
киселина 200 mg за едно саше. Другите съставки са: манитол, натриев
цикламат, аромат лимон и лимонена киселина безводна.

Показания: Това лекарство съдържа парацетамол. Лекарството е ком-
бинация от антипиретик, аналгетик, антиалергично средство и аскор-
бинова киселина. То се използва за лечение на простуда, алергичен ри-
нит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца
над 15 години.

Противопоказания: Не приемайте Фервефлу за възрастни без захар в
следните случаи: ако имате алергия към някоя от съставките; ако
имате сериозно чернодробно заболяване; ако страдате от някаква фор-
ми на глаукома; ако имате заболявания на простатата и пикочните пъ-
тища; при деца под 15 години. Когато се съмнявате, винаги се съвет-
вайте с вашия лекар или фармацевт.
 
 Специални предупреждения: Консултирайте се веднага с лекар в случай
на предозиране или случайно приемане на свръх доза. Това лекарство съ-
държа парацетамол. Други лекарства също съдържат тази субстан-
ция. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надхвърлите препо-
ръчваната дневна доза. Не използвайте лекарството за продължител-
но лечение без назначение от лекар, особено ако симптомите на пови-
шена температура продължат повече от 3 дни, а другите симптоми -
повече от 5 дни и/или се влошат, или се появи друг симптом след прие-
мане на лекарството.
 
 Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца над 15 години: По 1
саше, два или три пъти на ден. Интервалът между два приема трябва
да бъде най-малко 4 часа. Съдържанието на сашето трябва да се прие-
ма с достатъчно количество гореща или студена вода. Перорално при-
ложение. При грипоподобни състояния се препоръчва Фервефлу за въз-
растни без захар да се приема с гореща вода вечер, щом се появят пър-
вите симптоми. В случай на остра бъбречна недостатъчност (креа-
тининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между два приема трябва
да бъде поне 8 часа. Не използвайте това лекарство за продължително
лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължа-
ват повече от 5 дни.
 
 Предпазни мерки при употреба: Информирайте Вашия лекар или фарма-
цевт в случай на бъбречно заболяване, бременност и кърмене; Инфор-
мирайте Вашия лекар или фармацевт, когато едновременно с това
приемате и друго лекарство. Пазете от деца. По време на лечението е
нежелателно да се приема алкохол или седативни средства (по-специал-
но барбитурати).
 
 Лекарствени и други взаимодействия: За да избегнете потенциални
лекарствени взаимодействия, моля, информирайте вашия лекар или
фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,
включително и такива, отпускани без рецепта. За да избегнете вред-
ните ефекти от предозиране, не комбинирайте други лекарства, съ-
държащи антихистамини или парацетамол без консултация с лекар.
 
 Бременност и кърмене: Като предпазна мярка, това лекарство не се
препоръчва по време на бременност и кърмене. Като общо правило, по
време на бременност или кърмене винаги се консултирайте с вашия ле-
кар или фармацевт преди приема на някакво лекарство.
 
 Шофиране и работа с машини: Хората, които шофират моторни пре-
возни средства или работят с машини, биват предупреждавани за рис-
ка от сънливост при употребата на това лекарство. Този ефект се

усилва при приема на алкохол или лекарства съдържащи алкохол.
 
Опаковка: Фервефлу за възрастни без захар 500 mg /25 mg/200 mg
powder for oral solution х 8 сашета и листовка за пациента в кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител: АДИ-
ФАРМ ЕАД

J02AC FUNGOCAP/ФУНГОКАП

Състав: Всяка твърда капсула Фунгокап 150 mg или 200 mg съдържа
флуконазол (fluconazole) съответно 150 mg или 200 mg. Помощни ве-

щества: всяка твърда капсула съдържа съответно 123 mg или 164 mg
лактоза монохидрат, Прежелатинизирано нишесте, Силициев диоксид,
колоиден, безводен; Магнезиев стеарат. Ттвърда желатинова капсула:

Фунгокап 150 mg капсули, твърди – титанов диоксид Е171, желатин;
Фунгокап 200 mg капсули, твърди - титанов диоксид Е171, железен ок-
сид, жълт Е172, желатин.

Показания: Фунгокап е показан при следните гъбични инфекции. Фунго-
кап е показан при възрастни за лечение на: Криптококов менингит; Кок-
цидиоидомикоза; Инвазивна кандидоза; Кандидоза на лигавиците, вклю-
чително орофарингеална, езофагеална кандидоза, кандидурия и хронична
лигавично-кожна кандидоза; Хронична орална атопична кандидоза (въз-
паление на устата в резултат от зъбни протези), в случай, че зъбната
хигиена или локалното лечение са недостатъчни; Вагинална кандидоза,
остра или рекурентна, когато локалното лечение не е подходящо; Кан-
дидозен баланит, когато локалното лечение не е подходящо; Дермато-
микоза, включително tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor
и кожна инфекция с candida, когато е предписано системно лечение;
Tinea unguinium (онихомикоза), когато се счита, че други агенти не са
подходящи.
Фунгокап е показан при възрастни за профилактика на: Рецидив на крип-
тококов менингит при пациенти с висок риск от рецидив; Рецидив на
орофарингеална или езофагеална кандидоза при пациенти, инфектирани
с HIV или, при които рискът от рецидив е повишен; Профилактика на
кандидиазни инфекции при пациенти с продължителна неутропения (ка-
то пациенти с хематологични злокачествени заболявания, които са на
химиотерапия или пациенти, подложени на трансплантация на хемопое-
тични стволови клетки. Фунгокап е показан при новородени на терми-
на, кърмачета, малки деца, деца и юноши на възраст от 0 до 17 години:
При лечение на кандидоза на лигавиците (орофарингеална, езофагиална),
инвазивна кандидоза, криптококови менингити и профилактика на кан-
дидоза при имунокомпрометирани пациенти. Фунгокап може да се при-
лага като поддържаща терапия, за предотвратяване на рецидив на
криптококов менингит при деца с висок риск от рецидив. Лечението
може да бъде започнато преди да са известни резултатите от микро-
биологичното и другите лабораторни изследвания.; въпреки това, кога-
то резултатите са известни, терапията трябва да се коригира подхо-
дящо. Трябва да се вземат под внимание официалните препоръки за
правилната употреба на антимикотици.

Дозировка и начин на приложение: Дозировката трябва да се основава
на вида и сериозността на гъбичната инфекция. Лечението на инфекци-
ите, изискващи многократно прилагане трябва да продължи докато
клиничните симптоми или лабораторните резултати покажат, че ак-
тивната микотична инфекция е отстранена. Неадекватният курс на
терапия може да доведе до рецидив на инфекцията. Дозировката и про-
дължителността на лечението зависи от точната диагноза – Моля,
прочетете пълната КХП на продукта за дозировките!
Начин на приложение: Фунгокап може да се прилага перорално или чрез
интравенозна инфузия, като това зависи от състоянието на пациен-
та. При преминаване от интравенозен към перорален път на въвежда-
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не или обратно, не е необходима промяна в дневната доза. Капсулите
трябва да се приемат цели и не зависят от приема на храна.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещест-
во/активните вещества, сходни азолови съединения, или към някое от
помощните вещества. Въз основа на данните от проучване на взаимо-
действията при многократно прилагане, едновременното прилагане с
терфенадин е противопоказано при пациенти, приемащи флуконазол ка-
то многократна доза от 400 mg дневно или по-висока. Едновременно-
то прилагане на други лекарствени продукти, удължаващи QT интерва-
ла, които се метаболизират чрез цитохром P450 (CYP) 3A4, като ци-
заприд, астемизол, пимозид, хинидин и еритромицин е противопоказано
при пациенти, приемащи флуконазол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочете-
те КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Едновременната употреба със следните други лекарст-
вени продукти е протовопоказана: Цизаприд; Терфенадин; Астемизол;
Пимозид; Хинидин; Еритромицин; Едновременното приложение със

следните лекарствени продукти не се препоръчва: Халофантрин. За из-
черпателна информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Флуконазол в обичайни дозиров-
ки и краткотрайно лечение не трябва да се прилага при бременни, освен
ако не е наложително. Флуконазол във високи дози и/или продължителни
терапевтични схеми не бива да се прилагат по време на бременност,
освен при потенциално животозастрашаващи инфекции. Флуконазол
преминава в кърмата и достига концентрации по-ниски от тези в
плазмата. Кърменето може да не се спира при еднократен прием на до-
за от 200 mg флуконазол или по-малко. Кърменето не се препоръчва при
прием на многократни дози или на високи дози флуконазол. Флуконазол
не влияе върху фертилитета на мъжки или женски плъхове.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания за ефекта на флуконазол върху способността
за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат предуп-
редени за евентуална поява на замаяност или припадъци по време на ле-
чението с Фунгокап и трябва да бъдат посъветвани да не шофират и
да не работят с машини ако проявят някой от тези симптоми.

Опаковка: Блистери от прозрачно, безцветно PVC/AL фолио или проз-
рачно, безцветно PVC/PVdC/AL фолио и листовка за пациента в карто-
нена кутия. Фунгокап 150 mg капсули, твърди: Опаковки от 1, 2, 3, 4
или 10 броя капсули в картонена кутия. Фунгокап 200 mg капсули, твър-
ди: Опаковки от 1, 7, 10, 20 или 30 броя капсули в картонена кутия. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

R05CB06 GOGOLOX 5 %/ ГОГОЛОКС 5 %

Състав: 1 ml Gogolox съдържа 50 mg Ambroxol hydrochloride. 1 впръсква-
не (0,2 ml) съдържа 10 mg Ambroxol hydrochloride. Помощни вещества:

трометамол, глицерол, макрогол 15 хидроксистеарат, етанол, натри-
ев бензоат, ацесулфам калий, ксилитол, левоментол, амониев глицири-
зат, натриев хидроксид 0.001 N, пречистена вода.

Показания: Gogolox е показан за симптоматично лечение на остри за-
болявания на бронхите и белите дробове и обостряне на хронични забо-
лявания на бронхите и белите дробове, които се характеризират с на-
рушено образуване и транспорт на мукозния секрет.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни, деца над 12 години и па-

циенти в напреднала възраст: През първите 2-3 дни от лечението, 3-4
впръсквания 3 пъти дневно. След това дозата може да се намали до 2-3
впръсквания 3 пъти дневно. Максимална дневна доза: 12 впръсквания,
отговарящи на 120 mg Ambroxol hydrochloride. Продължителността на
лечението се определя според индивидуалното състояние на пациента
и характера на заболяването, средно 7-14 дни. Gogolox не трябва да се
прилага при деца под 12 години. Пациенти с бъбречна и чернодробна не-

достатъчност: Необходимо е голямо внимание при приложение на
Gogolox при пациенти с умерена до остра бъбречна или чернодробна не-
достатъчност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество
или към някое от помощните вещества. Gogolox не трябва да се прила-
га при деца до 12 години. Gogolox не трябва да се прилага при пациенти
със свръхчувствителност към Ambroxol или към някое от помощните
вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Много
рядко са били докладвани тежки кожни реакции, като синдром на
Stevens-Johnson и синдром на Lyell във връзка с употребата на
Ambroxol. В случай на наблюдавани промени по кожата или лигавиците
трябва да се направи незабавна консултация с лекар и приема на
Ambroxol да се преустанови. При пациенти с умерена до тежка бъбречна
недостатъчност, по-бавното елиминиране може да доведе до натруп-
ване на амброксол и/или метаболити на амброксол, образувани в черния
дроб. Пациенти с известно нарушение на бронхомоторните функции
трябва да избягват вземане на муколитични лекарствени средства,
освен под лекарско наблюдение, поради риска от евентуалното натруп-
ване на големи количества мукозен секрет. Този лекарствен продукт
съдържа етанол. Всяка доза (0.8 ml) съдържа до 100 mg алкохол. Този ле-
карствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-мал-
ко от 100 mg в една доза. Както и при всеки друг лекарствен продукт,
рискът от нежелани лекарствени реакции може да се намали чрез из-
ползване на минимална ефективна доза за възможно най-кратък срок на
лечение. В случай, че лечението не е ефективно, то трябва да бъде пре-
установено.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Едновременното лечение с лекарствени продукти, кои-
то подтискат кашлицата, може да доведе до натрупване на големи ко-
личества бронхиален секрет, което може да намали дихателната спо-
собност. Като цяло, такива терапевтични комбинации трябва да се
избягват. Едновременното лечение с лекарствени продукти, съдържа-
щи атропин-подобни вещества, като цяло трябва да се избягва. Еднов-
ременната терапия с Ambroxol и някои антибиотици (Amoxicillin,
Cefuroxim, Erythromycin, Doxycyclin) увеличава възможността за проник-
ване на антибиотика в тъканта на езика. Това терапевтично предимс-
тво вече е използвано при Doxycyclin.

Фертилитет, бременност и кърмене: Ambroxol не трябва да се изпол-
зва по време на бременност. Ambroxol се екскретира в млякото на жи-
вотни. Тъй като възможните ефекти не са напълно оценени при хора се
препоръчва майките приемащи Ambroxol да не кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма
данни ГОГОЛОКС да оказва влияние в/у шофиране и работа с машини.

Опаковка: Бутилка амбър стъкло с дозираща спрейпомпа, съдържаща
13 ml или 25 ml Gogolox 5% oral solution, поставена в картонена кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Cyathus Exquirere Phatma-
forschungs GmbH, Австрия
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ИМУНОБОР® КИДС АКТИВ СИРОП
IMUNOBOR®  KIDS ACTIV SYRUP
Хранителна добавка

Състав:  В 5 ml, 10 ml и 15 ml съответно Бета глюкан* - 30 mg; 60 mg
и 90 mg; Витамин C (като L-аскорбинова киселина) - 30 mg; 60 mg и 90
mg;  Други съставки: глюкозо-фруктозен сироп, пречистена вода, кон-
сервант: калиев сорбат,  оцветител: червено цвекло, бетанин, натура-
лен овкусител: дива ягода.
* патентована съставка Betox-93TM . Повишена ефикасност чрез висока
концентрация микронизиран бета глюкан 93% и активна форма на ви-
тамин C .

Предназначение: Поддържа активно функцията на имунната система
на детето, особено при повишена нужда от имунна защита. Общоук-
репващо и тонизиращо средство.

Употреба: Деца до 8 години - по 1 чаена лъжичка (5 ml) дневно; Деца над
8 години – по 2 чаени лъжички (10 ml) дневно; Възрастни – по 1 супена
лъжица (15 ml) дневно. Приема се на гладно - директно или в напитка.
Препоръчителен период на употреба - 3 месеца. Разклатете добре пре-
ди употреба. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Да не се
използва като заместител на разнообразното хранене.

Опаковка: 100 ml сироп

Производител: Борола ЕООД

HUMER NASAL SPRAY / HUMER СПРЕЙ ЗА НОС
100 % морска вода - Стерилна, изотонична 9 g/1 l NaCl

Състав: Неразредена 100% морска вода. Стерилна, изотонична (9 g/1 l
NaCl), без консерванти. Добива се от точно определено място по
крайбрежието на областта Бретан. Морската вода е неразредена, за да
се запази богатството на минерални соли и олигоелементи (сяра, мед,
селен, магнезий, манган).

Предназначение: за механично почистване на назалните канали с цел
елиминиране на алергените и замърсителите, постъпващи с въздуха
от заобикалящата ни среда; като съпътстващо лечение при УНГ инфек-
ции; - за овлажняване на носната лигавица, ако помещението, в което
се намирате е със сух въздух за ежедневна хигиена, докато малките де-
цата се научат как да си издухват носа; препоръчително е да се използ-
ва преди хранене.

Дозировка: За бебета над 1 месец и деца: 1 впръскване във всяка нозд-
ра преди хранене, 2-3 пъти дневно. След всяко използване, измивайте
накрайника с гореща вода. Накрайникът не трябва да се използва от
други хора.

Опаковка: Алуминиев спрей опаковка от 150 ml и накрайник в картонена
кутия. Опаковка под налягане: да се пази от слънчева светлина и да не
се излага на температура по-висока от 50°С. Да не се пробива или изга-
ря, дори след изразходване на количеството в опаковката. Да се съхра-
нява на място, недостъпно за деца!

Търговец на едро: Ей енд Ди Фарма България ЕАД

ЛИЙН КЛИЙН / LEAN CLEAN
хранителна добавка

Състав: Максималната препоръчителна дневна доза от 6 г съдържа 4,6
г глюкоманан под формата на глюкоманан-целулозен комплекс. Помощ-

ни вещества: пълнител; малтодекстрин, свързващи вещество: целуло-
за и карбоксиметил целулоза, подсладител; стевия екстракт, натурал-
но идентичен ароматизант: портокал.

Предназначение: Глюкомананът допринася за: - загуба на телесно тег-
ло при нискокалорични диети*, поддържане на нормална концентрация
на холестерол в кръвта*, поддържане на нормална концентрация на
кръвната захар в кръвта, поддържане на нормално чревно елиминиране
с мек ефект. * Одобрени претенции от Европейската агенция по безо-
пасност на храните (EFSA).

Механизъм на действие: Глюкомананът представлява високо пречис-
тени, водноразтворими фибри извлечени от корен на Картофена палма
(Amorphophallus konjac). Разтворен във вода Глюкомананът желира аб-
сорбирайки до 200 пъти повече вода от собственото си тегло. Приет
преди хранене Глюкомананът води до бързо засищане и намалява коли-
чеството на приетата храна. Образуваният гел намалява и чревното
усвояване на холестерол и глюкоза. Чрез абсорбиране на вода Глюкома-
нанът увеличава обема и на изпражненията, което стимулира функция-
та на дебелото черво. Действието на продукта е клинично наблюдавано.

Дозировка и начин на употреба: Продуктът се приема 20-30 мин. пре-
ди хранене! Възрастни и деца над 12 г.: Една мерителна лъжичка грану-
ли (3 г.) се поставят в чаша вода, сок или друга хладка течност (200
мл) и след кратко разбъркване се изпива. Веднага след това се изпива
още една чаша течност (200 мл). Максимална дневна доза за възраст-
ни е по една мерителна лъжичка 2 пъти на ден (6 г). Деца от 6 до 12 г.:

половин мерителна лъжичка от гранулите (1,5 г) се поставя в чаша во-
да, сок или друга хладка течност (100 мл) и след кратко разбъркване се
изпива. Веднага след това се изпива още една чаша течност (100 мл).
Максимална дневна доза за деца над 6 години и по половин мерителна
лъжичка 2 пъти на ден (3 г). Препоръчва се поне двумесечен прием на 2
дози дневно (възрастни: 6 г/ден; деца: 3 г/ден). След това, по желание,
дозата може да се намали наполовина. Препоръчва се хранително балан-
сирана, леко хипокалорична диета. Препоръчва се храната да бъде бога-
та на плодове и зеленчуци. Да не се превишава препоръчаната доза за
дневен прием! Да не се употребява като заместител на разнообразно-
то хранене!

Нежелани ефекти: Препоръчва се дневната доза да се повишава посте-
пенно в рамките на една седмица, за да се избегнат евентуални нежела-
ни ефекти (газове, диария, коремен дискомфорт), свързани с високото
съдържание на фибри в продукта.

Противопоказания: Не използвайте, ако имате проблем с гълтането!

Специални предупреждения: Да се употребява с достатъчно количест-
во течност. Ако приемате лекарства за диабет или повишен холесте-
рол се консултирайте с лекуващия лекар за евентуално промяна на ле-
карствените дози. Консултирайте се с лекар, ако сте бременна или кър-
мите. При запек се консултирайте с лекар, ако симптомите се влошат
или ако не се прояви слабителен ефект в рамките на 7-дневен прием.

Взаимодействие с лекарствени продукти: Да се приема най-малко 1
часа преди или след прием на лекарства.

Опаковка: гранули 90 г.

Производител: Натстим ЕООД
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J01MA12 LEVOFLOXAN/ЛЕВОФЛОКСАН

Състав: Всяка филмирана таблетка Левофлоксан 250 mg или 500 mg съ-
държа като активно вещество левофлоксацин хемихидрат еквивален-
тен на 250 mg или 500 mg  левофлоксацин. Помощни вещества: Таблет-
но ядро: микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, кроспови-
дон, магнезиев стеарат. Филмово покритие: хипромелоза, FD&C синьо
#2 индиго кармин алуминиев цветен лак (Е132), FD&C жълто #6 sunset
жълто алуминиев цветен лак (Е110), железен оксид червен (E172), мак-
рогол 4000, титаниев диоксид (E171).  Допълнително таблетките Ле-
вофлоксан 500 mg съдържат железен оксид жълт.

Показания: Етиологично лечение на леки до умерено тежки инфекции
при възрастни, причинени от чувствителни  към действието на  ле-
вофлоксацин микроорганизми. Подходящи  за лечение са следните ин-
фекции: остър бактериален синуит (правилно диагностициран според
международните и/или местните насоки за лечение на инфекциите на
дихателните пътища и в случаите, когато прилагането на антибакте-
риални средства от първи ред е неподходящо или когато тяхното при-
ложение не е довело да излекуване на инфекцията); бактериално-обусло-
вено обостряне на хроничен бронхит (правилно диагностициран според
международните и/или местните насоки за лечение на инфекциите на
дихателните пътища и в случаите, когато прилагането на антибакте-
риални средства от първи ред е неподходящо или когато тяхното при-
ложение не е довело да излекуване на инфекцията); пневмония, придоби-
та в обществото (в случаите, когато прилагането на антибактериал-
ни средства от първи ред е неподходящо); неусложнени инфекции на
отделителната система; усложнени инфекции на отделителната сис-
тема (включително пиелонефрит); хроничен бактериален простатит;
инфекции на кожата и меките тъкани. При предприемане на лечение с
този продукт е необходимо да се  вземат под  внимание  официалните
насоки за правилното  приложение на  антибактериалните средства.

Дозировка и начин на приложение: Левофлоксацин таблетки се прилага
веднъж или два пъти дневно. Дозата се определя от вида и тежестта
на инфекцията, както и от чувствителността на патогенните причи-
нители към Левофлоксацин. Продължителността на терапията е раз-
лична в зависимост от вида и протичането на заболяването (ПРОЧЕ-
ТЕТЕ КХП!). Както при всяка провеждана антибиотична терапия, лече-
нието трябва да продължи най-малко 48-72 часа след установяване на
сигурни клинични данни за овладяване на бактериалната инфекция и нор-
мализиране на телесната температура. Левофлоксацин таблетки
трябва да се приемат цели  и с достатъчно количество течност. Те
могат да се разделят в мястото на делителната черта, за да се кори-
гира дозата. Таблетките могат да се приемат по време на или между
отделните хранения. Левофлоксацин таблетки трябва да се прилагат
най-малко 2 часа преди прием на железни соли, антиациди и сукралфат,
поради риск от намаляване на абсорбцията им . Левофлоксацин е про-
тивопоказан при деца и подрастващи (под 18 години).

Противопоказания: Левофлоксацин не трябва да се прилага при: свръх-
чувствителност към левофлоксацин, други хинолони или някое от по-
мощните вещества; епилепсия; анамнеза за сухожилни увреждания след
прилагане на  флуорохинолони; деца и подрастващи (до 18 години ); бре-
менност; кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При някои
пациенти с пневмококова пневмония, особено при по-тежки случаи, е
възможно продуктът да не окаже очаквания терапевтичен ефект.
Вътреболничните инфекции, причинени от P. aeruginosa могат да нало-
жат комбинирано лечение. ПРОЧЕТЕТЕ КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: ПРОЧЕТЕТЕ КХП!

Бременност и кърмене: Продуктът е противопоказан!

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Някои
възможни нежелани реакции (замаяност/виене на свят, сънливост, зри-
телни  нарушения) могат да нарушат способността за концентрация
на вниманието и  реакциите, което създава риск при шофиране и рабо-
та с машини.

Опаковка: Прозрачни PVC/PE/PVDC/Aлуминиеви блистери в картонена
кутия.  Левофлоксан 250 mg филмирани таблетки - опаковки от 1, 3, 5,
7 или 10 таблетки; Левофлоксан 500 mg филмирани таблетки - опаковки
от 1, 5, 7 или 10 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат
пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД

R05CB01 МUCOSOFT / МУКОСОФТ

Състав: 600 mg Acetylcysteine. Помощни вещества: манитол, натриев
цикламат, аромат лимон и силициев диоксид, колоиден безводен.

Показания: Мукософт е лекарствен продукт, който се прилага за втеч-
няване и улесняване отхрачването на жилавите бронхиални секрети
при остри и хронични заболявания на бронхите и белите дробове, като:
трахеобронхити, бронхити, пневмонии, муковисцидоза.

Противопоказазния: Продуктът не трябва да се прилага при свръхчув-
ствителност към активната съставка ацетилцистеин или към някое
от помощните вещества; Активна язва на стомаха и дуодендума; Ас-
тма. Когато се съмнявате, винаги се съветвайте с Вашия лекар или
фармацевт.

Специални предупреждения: Пациентите, страдащи от бронхиална ас-
тма трябва внимателно да бъдат наблюдавани по време на терапия-
та: ако се появи бронхоспазъм, лечението трябва да се преустанови
незабавно. Лекарството следва да се приема с внимание от лица в нап-
реднала възраст с респираторна недостатъчност. Ако голямо количес-
тво секрети се втечни, особенно при малки деца, и неподвижно болни
пациенти, има вероятност от засмукване на секретите. Ацетилцис-
теин не трябва да се приема от пациенти с намалена способност за
отхрачване, освен ако по време на лечението им не бъде приложена ас-
пирация. Не трябва да се прилага при деца под 14 годишна възраст, по-
ради високото съдържание на активно вещество.

Прием на други лекарства: За да избегнете потенциални лекарствени
взаимодействия, моля информирайте вашия лекар или фармацевт, ако
приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и
такива, отпускани без рецепта. При използване на лекарствения про-
дукт в комбинация с противокашлични средства, може да се появи за-
държане на бронхиалния секрет в резултат потискането на кашличния
рефлекс.; Пероралното приложение на антибиотици не трябва да съвпа-
да с това на Мукософт. Препоръчва се интервал от поне 2 часа между
приемите.; Едновременното приложение на Мукософт с глицеролтри-
нитрат (нитроглицерин) може да доведе до засилване на ефектите на
нитроглицерина – разширяване на съдовете и потискане на тромбо-
цитната агрегация.

Фертилитет, бременност и кърмене: Необходимо е специално внима-
ние, ако Мукософт се приема по време на бременност или кърмене, тъй
като няма достатъчно опит при употреба на продукта по време на
тези периоди. Може да прилагате Мукософт по време на бременност и
кърмене, само ако Вашият лекар е преценил, че е абсолютно необходимо.
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Дозировка и начин на употреба: Перорално приложение. Съдържанието
на сашето се разтваря в чаша гореща вода и се изпива топло, след хра-
нене. При приемане на течности се засилва секретолитичният ефект
на лекарството.
Обичайната доза е: Възрастни и деца над 14 години: По 1 саше веднъж
дневно (съответства на 600 mg Acetylcysteine). Поради високото съ-
държание на активно вещество Мукософт не трябва да се прилага при
деца по-малки от 14 години. За тази цел има подходящи лекарствени
продукти с по-ниско съдържание на активно вещество.
Продължителността на лечението зависи от тежестта на заболява-
нето и се определя индивидуално (при остри състояния – от 5 до 10
дни, при хронични състояния – 1-2 месеца). Не трябва да се прилага по-
вече от 5 дни без консултация с лекар.

Опаковка: Мукософт представлява почти бяла смес от прах и сухи аг-
ломерати, предназначен за приготвяне на перорален разтвор. Всяка ку-
тия съдържа – шест или десет сашета и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употрба и производител: АДИФАРМ

N06DX01 NEMDATINE / НЕМДАДИН

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантинов хид-
рохлорид (memantine hydrochloride), еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Помощни вещества: 0,95 mg лактоза монохидрат; Ядро на таблетка-
та: Микрокристална целулоза, Кросповидон тип А, Талк, Магнезиев сте-
арат; Таблетна обвивка: Опадрай II бял 33G28435, Хипромелоза 6cP, Ти-
танов диоксид Е 171, Макрогол 3350, Триацетин.

Показания: Лечение на пациенти с умерено до тежко изразена болест
на Алцхаймер.

Дозировка и начин на приложение: Nemdatine трябва да се прилага вед-
нъж дневно и да се приема по едно и също време всеки ден. Филмирани-
те таблетки могат да се приемат със или без храна. Лечението тряб-
ва да се започне и наблюдава от лекар, с опит в диагностицирането и
лечението на деменция тип Алцхаймер. Лечението трябва да започне
само ако има лице, което да се грижи за болния и редовно да проследява
дали пациентът приема лекарствения продукт. Диагнозата трябва да
се постави в съответствие със съвременните диагностични принци-
пи. Поносимостта и дозировката на мемантин трябва да се преоценя-
ват регулярно, за предпочитане до 3 месеца след започване на лечение-
то. След това, клиничната полза от  мемантин и поносимостта на па-
циента към лечението трябва да се преоценяват регулярно, в съот-
ветствие с настоящите клинични ръководства. Поддържащото лече-
ние може да продължи, докато терапевтична полза е значима и пациен-
тът понася лечението с мемантин. При наличие на доказателства за
липса на терапевтичен ефект или ако пациентът не понася лечението,
трябва да се обмисли прекратяване на лечението с мемантин.
Възрастни: Титриране на дозата. Максималната дневна доза е 20 mg
дневно. За да се намали рискът от нежелани лекарствени реакции, под-
държащата доза се достига чрез постепенно титриране с по 5 mg сед-
мично през първите 3 седмици, както следва. За улесняване на титри-
рането има таблетки с други количества на активното вещество.
Седмица 1 (ден 1-7): Пациентът трябва да приема половин филмирана
таблетка от 10 mg (5 mg) дневно в продължение на 7 дни. Седмица 2

(ден 8-14): Пациентът трябва да приема една филмирана таблетка от
10 mg (10 mg) дневно в продължение на 7 дни.; Седмица 3 (ден 15-21):

Пациентът трябва да приема една и половина филмирани таблетки от
10 mg (15 mg) дневно в продължение на 7 дни. От седмица 4 нататък:

Пациентът трябва да приема две филмирани таблетки от 10 mg (20
mg) дневно. Поддържаща доза: Препоръчителната поддържаща доза е
20 mg дневно.

Деца и юноши: Nemdatine не се препоръчва за употреба при деца под 18
години поради липса на данни за безопасност и ефикасност.
Бъбречно увреждане: При пациенти с леко увредена бъбречна функция
(креатининов клирънс 50 - 80 ml/min) не се налага адаптиране на доза-
та. При пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс
30 - 49 ml/min) дневната доза трябва да бъде 10 mg. При добра поноси-
мост след поне 7 дневно лечение, дозата може да бъде повишена до 20
mg/ден съгласно стандартната схема на титриране. При пациенти с
тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс 5-29 ml/min) дневната
доза трябва да бъде 10 mg.
Чернодробно увреждане: При пациенти с леко или умерено нарушена чер-
нодробна функция (клас А и В по Child-Pugh) не е необходимо адаптиране
на дозата. Не се препоръчва прилагането на Nemdatine при пациенти с
тежко чернодробно увреждане поради липса на данни.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Препо-
ръчва се повишено внимание при пациенти с епилепсия, анамнеза за
гърчове или пациенти с предразполагащи фактори за епилепсия. Трябва
да се избягва едновременната употреба на антагонисти на N-метил-D-
аспартат (NMDA), като амантадин, кетамин или декстрометорфан.
Тези съединения действат върху същата рецепторна система, както
мемантин, и следователно нежеланите реакции (предимно свързани с
централната нервна система (ЦНС)) могат да бъдат по-чести и по-
силно изразени. Някои фактори, които могат да повишат pH на урина-
та, могат да наложат внимателно проследяване на пациента. Тези
фактори включват драстични промени в диетата, например от месна
към вегетарианска диета, или масивен прием на лизиращи стомашни
буфери. Освен това pH на урината може да се повиши при състояния на
бъбречна тубулна ацидоза (БТА) или тежки инфекции на отделителната
система с Proteus бактерии. При повечето клинични проучвания пациен-
ти със скоро прекаран инфаркт на миокарда, декомпенсирана застойна
сърдечна недостатъчност (клас по NYHAIII-IV) или неконтролирана хи-
пертония са били изключени. Вследствие на това има само ограничени
данни и пациентите с такива състояния трябва да бъдат проследява-
ни внимателно. Този продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки нас-
ледствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефи-
цит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат това
лекарство.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете пълната КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Потенциалният риск при хора
не е известен. Мемантин не трябва да се използва при бременност, ос-
вен в случай на категорична необходимост. Не е известно дали меман-
тин се екскретира в кърмата при хора, но като се има предвид липо-
филността на веществото, това е твърде възможно. Жените, които
приемат мемантин, не трябва да кърмят.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Умере-
ната до тежка степен на болестта на Алцхаймер обикновено води до
нарушена способност за шофиране и компрометира способността за
работа с машини. Освен това Nemdatine повлиява в малка или умерена
степен способността за шофиране и работа с машини, така че амбу-
латорните пациенти трябва да бъдат предупреждавани да внимават.

Опаковка: Блистерни опаковки: 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98 и 112 филм.
таблетки. Опаковка за таблетки: 100 филмирани таблетки. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf



28.11.2013 г., НОВИ ПРЕПАРАТИ, ИНФОФАРМА, София, тел./факс: 02 963 05 44, 02 963 45 43

19

НЕВРОГОН / NEUROGON
Хранителна добавка

Състав: Всяка таблетка съдържа:витамин В1 (тиаминов хидрохлорид)
14 mg; витамин В6 (пиридоксинов хидрохлорид ) 10 mg; витамин В12 (ци-
ан кобаламин) 20 μg; пълнители: микрокристална целулоза, калциев хид-
рогенфосфат, безводен; модифицирано нишесте: натрий нишесте гли-
колат; антислепващи агенти: талк и магнезиев стеарат. Състав на
филмово покритие: поливенил алкохол Е 1203, титаниев диоксид Е 171,
талк, полиетилен гликол Е 1521, метакрилатен полимер, червен желе-
зен оксид Е 172, сода бикарбонат Е 500.

Предназначение: Благоприятно повлиява възпалителни и дегенератив-
ни заболявания на нервите и двигателния апарат - неврити, полиневри-
ти, невралгии, изтръпване и мравучкане по крайниците. Благоприятст
вавъзстановяването при продължително боледуване, хроничен алкохо-
лизъм, физическо натоварване, преумора и стрес. Подобрява състояни-
ето на кожата, при дерматити, екземи, псориазис, акне. Допринася за
нормалното протичане на метаболитните процеси в организма. Играе
важна роля при производството на енергия за клетките.

Дозировка и начин на употреба: Препоръчвана дневна доза: 1 таблет-
ка, по време или след хранене.

Опаковка: 30 филмирани таблетки.

Производител: Адифарм ЕАД, www.adipharm.com

А02ВС02 PANRAZOL / ПАНРАЗОЛ

Състав: Една стомашно-устойчива таблетка Панразол 20 mg съдържа
22.58 mg пантопразол натрий сесквихидрат /pantoprazole sodium
sesquihydrate/, еквивалентен на 20 mg пантопразол /pantoprazole/. По-

мощни вещества: Ядро на таблетката: Манитол, Натриев карбонат;
Безводен натриев нишестен гликолат; Съполимер на метакрилова ки-
селина; Калциев стеарат; Таблетно покритие: Хипромелоза, Титанов
диоксид, Талк, Макрогол 400, Натриев лаурилсулфат, Съполимер на ме-
такрилова киселина-етилакрилат, 30 процентна дисперсия, Пропиленг-
ликол, Железен оксид, жълт

Показания: Краткосрочно лечение на гастро-езофагеален рефлукс и
свързаните с него симптоми.

Дозировка и начин на приложение: Стомашно-устойчивите таблетки
не трябва да се дъвчат или натрошават, а трябва да се гълтат цели с
малко вода, 1 час преди хранене. Препоръчителна дозировка: Възрастни
и подрастващи над 12 години
Лечение на лека форма на гастро-езофагиален рефлукс и свързаните с
него симптоми (като стомашни киселини, киселинен рефлукс, болка при
преглъщане): Препоръчителната перорална доза е една стомашно-ус-
тойчива таблетка от 20 mg Панразол на ден. Обикновено облекчаване
на симптомите се постига в рамките на период от 2 седмици. Ако за

този период не е постигнат достатъчен ефект, състоянието трябва
да бъде преоценено от лекар.
Панразол 20 mg не се препоръчва за употреба при деца под 12 годишна
възраст поради ограничените данни за приложението му при тази въз-
растова група. Дневната доза от 20 mg пантопразол не трябва да се
превишава при пациенти с тежка
чернодробна недостатъчност. Не се налага корекция на дозата при па-
циенти с нарушена бъбречна функция. Не се налага корекция на дозата
при пациенти в напреднала възраст.

Противопоказания: Свръхчуствителност към активното вещество,
субституирани бензомидазоли или към някое от помощните вещества
на продукта.

Специални предупреждения н специални предпазни мерки при употре-
ба: Наличие на алармиращ симптом; Едновременно приложение с атаза-
навир; Въздействие върху абсорбцията на витамин В12; Гастро-интес-
тинални инфекции, предизвикани от бактерии. За пълната информация
прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Няма адекватни данни за употребата на пан-
топразол при бременни жени. Проучвания при животни са показали реп-
родуктивна токсичност. Потенциалният риск за хората не е известен.
Панразол 20 mg не трябва да прилага по време на бременност, освен
при ясна необходимост. Проучванията при животни са показали екскре-
ция на пантопразол в млякото. Докладвана е екскреция в майчиното
мляко. Поради това решението дали да се продължи/прекрати кърмене-
то или продължи/прекрати лечението с Панразол 20 mg трябва да се
вземе, като се има предвид ползата от кърменето за детето и полза-
та от лечението с Панразол 20 mg за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Може
да настъпят нежелани лекарствени реакции като замайване и зрителни
нарушения точка 4.8). Ако са засегнати, пациентите не трябва да шо-
фират или работят с машини.

Опаковка: Панразол20 mg стомашно-устойчиви таблетки по 10 броя в
блистер от AL/AL, по 1 и 3 блистера в кутия. Панразол 20 mg стомаш-
но-устойчиви таблетки по 14 броя в блистер от AL/AL, по 2 блистера
в кутия.
Панразол 20 mg стомашно-устойчиви таблетки по 28 и 30 броя в поли-
етиленова банка HDPE.
Панразол 20 mg стомашно-устойчиви таблетки по 7 или 14 броя в
блистер от AL/AL, по 2 блистера (2 x 7) или по 1 блистер (1 х 14) в ку-
тия.

Притежател на разрешението за употреба: Actavis Group PTC ehf. Ис-
ландия

ОБЯВИ

ДАВАМ ПОД НАЕМ АПТЕКА В ТОП-ЦЕНТЪРА НА ГР. КОСТИНБРОД. ЗА КОНТАКТ: 0888571386

Счетоводни услуги. Счетоводство на аптеки. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН

За контакт: 0885 15 20 19; тел. 02 426 32 77; e-mail: sngdivine@abv.bg



27.12.2013 г., НОВИ ПРЕПАРАТИ, “ИНФОФАРМА”, София, тел./факс: 02/963 05 44, 02/963 45 43

9

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

S01LA05 EYLEA/АЙЛИЯ

Състав: 1 ml инжекционен разтвор съдържа 40 mg афлиберцепт (aflibercept
)*. Една предварително напълнена спринцовка съдържа 90 микролитра, от-
говарящи на 3,6 mg афлиберцепт. Това осигурява използваемо количество
за доставяне на единична доза от 50 микролитра, съдържащи 2 mg афли-
берцепт. Помощни в-ва: Полисорбат 20; Натриев дихидрогенфосфат моно-
хидрат (за корекция на pH); Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат (за
корекция на pH); Натриев хлорид; Захароза; Вода за инжекции .
* Фузионен протеин, съставен от части от извънклетъчните домейни на

рецептори 1 и 2 за човешки съдов ендотелен растежен фактор VEGF

(Vascular Endothelial Growth Factor), свързани с Fc-частта на човешки IgG1, и

произведен в Љ 1 клетки от яйчник на китайски хамстер (CHO) чрез ре-

комбинантна ДНК технология.

Показания: Eylea е показан при възрастни за лечение на неоваскуларна
(влажна) възрастовообусловена дегенерация на макулата (ВДМ); зрително
увреждане, дължащо се на оток на макулата вследствие на оклузия на цен-
тралната ретинална вена (ОЦРВ).

Дозировка и начин на приложение: Eylea е само за интравитреално инжек-
тиране. Eylea трябва да се прилага само от лекар специалист с опит в при-
ложението на интравитреални инжекции. По принцип трябва да се осигури
адекватна анестезия и асептика, включително локално широкоспектърно
микробицидно средство (напр. повидон йод, нанесен върху кожата около
очите, клепачите и очната повърхност). Препоръчват се хирургична дезин-
фекция на ръцете, стерилни ръкавици, стерилна покривка и стерилен спеку-
лум за клепачи (или еквивалент). След интравитреално инжектиране паци-
ентите трябва да се инструктират да съобщават незабавно за всякакви
симптоми, насочващи към ендофталмит (напр. болка в окото, зачервяване
на окото, фотофобия, замъглено зрение). Всяка предварително напълнена
спринцовка трябва да се използва за лечение само на едно око. Предвари-
телно напълнената спринцовка съдържа повече от препоръчителната доза
от 2 mg афлиберцепт. Не трябва да се използва целия напълнен обем на
спринцовката (90 микролитра). Излишното количество трябва да се отс-
трани преди инжектиране. Педиатрична популация: Безопасността и ефи-
касността при деца и юноши не са установени. Няма съответна употреба
на Eylea в педиатричната популация за показанията влажна ВДМ и ОЦРВ.
За пълната информация, прочетете КХП - www.ema.europa.eu

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество аф-
либерцепт или към някое от помощните вещества; Активна очна или око-
лоочна инфекция или съмнение за такава; Активно тежко вътреочно възпа-
ление.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Опасност от
Ендофталмит; Повишение на вътреочното налягане; Имуногенност; Сис-
темни ефекти; Други. Безопасността и ефикасността на лечението с
Eylea, прилаган едновременно и на двете очи, не са проучвани систематич-
но. За пълната информация, прочетете КХП - www.ema.europa.eu

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Не са провеждани проучвания. Едновременното приложение на
фотодинамична терапия (PDT) с вертепорфин и Eylea не е проучвано и по
тази причина не е установен профил на безопасност.

Фертилитет, бременност и кърмене: Жените с детероден потенциал
трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение и най-
малко 3 месеца след последното интравитреално инжектиране на афлибер-
цепт. Липсват данни за употребата на афлиберцепт при бременни жени.

Проучванията при животни показват ембрио-фетална токсичност. Въпре-
ки че системната експозиция след очно приложение е много ниска, Eylea не
трябва да се използва по време на бременност, освен ако потенциалната
полза не надхвърля потенциалния риск за плода. Поради липса на достатъч-
но данни Eylea не се препоръчва по време на кърмене. Трябва да се вземе ре-
шение дали да се преустанови кърменето, или да не се приложи терапия с
Eylea, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата
от терапията за жената. Резултатите от проучванията при животни с
висока системна експозиция показват, че афлиберцепт може да наруши
фертилитета и при мъжките, и при женските. Подобни ефекти не се очак-
ват след очно приложение с много ниска системна експозиция.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Инжекти-
рането с Eylea повлиява в малка степен способността за шофиране и рабо-
та с машини, поради възможни временни зрителни смущения, свързани или
с инжекцията или с очния преглед. Пациентите не трябва да шофират или
да работят с машини, докато зрителната им функция не се възстанови в
достатъчна степен.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C).
Да не се замразява. Съхранявайте предварително напълнената спринцовка
в блистера и в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Пре-
ди употреба неотвореният блистер Eylea може да се държи на стайна
температура (под 25°C) до 24 часа. След отваряне на блистера да се рабо-
ти в асептични условия.

Опаковка: 90 микролитра разтвор в предварително напълнена спринцовка
(стъкло тип I), маркирана с черна линия за дозиране, със запушалка бутало
(еластомерна гума) и луер-лок адаптор с капачка на върха (еластомерна гу-
ма). Опаковка от 1 брой.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer Pharma AG

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. От
медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозира-

на нежелана реакция. Това може на направите на страницата на ИАЛ
www.bda.bg или на тел. Лекарствена безопасност – 02/8903411

S01ED51 LATACOM Т / ЛАТАКОМ Т

Състав: 1 ml от разтвора съдържа 50 микрограма латанопрост
(latanoprost) и 6,8 mg тимолол малеат (timolol maleat), еквивалентни на 5 mg
тимолол. Помощни вещества: Натриев хлорид; Бензалкониев хлорид 0,2
mg/ml; Натриев дихидрогенфосфат дихидрат; Динатриев хидрогенфосфат
додекахидрат; Пречистена вода; Натриев хидроксид за корекция на рН; Хло-
роводородна киселина за корекция на рН.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни (включително пациенти в
старческа възраст): Препоръчваната терапия е една капка в засегнатото
око (очи) веднъж дневно. Ако се пропусне доза, лечението трябва да про-
дължи със следващата доза, както е планирано. Дозата не трябва да пре-
вишава една капка в засегнатото око (очи) дневно; Педиатрична популация:
Безопасността и ефикасността при деца и юноши не е установена. Начин
на приложение: Контактните лещи трябва да се свалят преди инсталация
на капките за очи и след 15 минути може да се поставят отново. Ако се
използва повече от един офталмологичен лекарствен продукт за локално
приложение, лекарствените продукти трябва да се прилагат през интер-
вал от най-малко пет минути. При използване на назолакримална оклузия
или затваряне на клепачите за 2 минути се понижава системната абсорб-
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ция. Това може да доведе до намаляване на системните нежелани реакции и
увеличаване на локалната активност.

Противопоказания: Латанопрост/тимолол е противопоказан при пациенти
с: Свръхчувствителност към активните вещества или някое от помощ-
ните вещества; Реактивно заболяване на дихателните пътища, включи-
телно бронхиална астма или анамнеза за бронхиална астма, тежка хронич-
на обструктивна белодробна болест; Синусова брадикардия, синдром на
болния синусов възел, синуатриален блок, втора или трета степен атрио-
вентрикуларен блок неконтролиран с пейсмейкър, изявена сърдечна недос-
татъчност, кардиогенен шок.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете
КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Не са провеждани специфични проучвания за взаимодействия-
та с латанопрост/тимолол капки за очи, разтвор.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма адекватни данни от употре-
бата на латанопрост и тимолол при бременни жени. Следователно лата-
нопрост/тимолол не трябва да се използва по време на бременност. Бета-
блокерите се екскретират в човешкото мляко. Все пак, тимолол в тера-
певтични дози в очните капки, е малко вероятно да присъства в човешкото
мляко в количество достатъчно, за да предизвика клинични симптоми на бе-
та-блокада при кърмачето. Латанопрост и неговите метаболити може да
преминават в човешкото мляко. Поради това латанопрост/тимолол не
трябва да се прилага при кърмещи жени.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Поставя-
нето на капки за очи може да предизвика преходно замъгляване на зрение-
то. До изчезването му пациентите не трябва да шофират или работят с
машини.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С).

Опаковка: Прозрачни бутилки от полиетилен с ниска плътност (LDPE) с
прозрачен гутатор от LDPE и бяла капачка на винт от HDPE. Опаковки: 1 x
2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml. Не всички видове опаковки може да бъдат пус-
нати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Тева Фармасютикълс Бълга-
рия ЕООД

C09AA05 NEORAMI / НЕОРАМИ

Състав: 1 таблетка НЕОРАМИ 5 mg съдържа 5 mg рамиприл (ramipril). По-

мощни вещества: Прежелатинизирано нишесте, царевично нишесте, Мик-
рокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен, натриев стеа-
рил фумарат, червен железен оксид.

Показания: Лечение на хипертония; Сърдечно-съдова профилактика: намаля-
ване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с
проявено атеротромботично сърдечно-съдово заболяване (анамнеза за ис-
хемична болест на сърцето или инсулт, или периферна артериална болест),
или диабет с поне един сърдечно-съдов рисков фактор; Лечение на бъбречно

заболяване: Начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от нали-
чие на микроалбуминурия; Проявена диабетна гломерулна нефропатия, оп-
ределена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечно-съдов
рисков фактор; Проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена
от макропротеинурия > 3 g на ден. Лечение на симптоматична сърдечна
недостатъчност; Вторична профилактика след остър миокарден инфаркт:
намаляване на смъртността в острата фаза на миокарден инфаркт при
пациенти с клинични признаци на сърдечна недостатъчност, с начало пове-
че от 48 часа след остър миокарден инфаркт.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Препоръчва се
НЕОРАМИ да бъде приеман веднъж дневно, по едно и също време всеки ден.
Тъй като приемът на храна не променя бионаличността му, НЕОРАМИ мо-
же да бъде приеман преди, по време на или след хранене. НЕОРАМИ трябва
да се поглъща с течност. Не трябва да се дъвче или разтрошава. Пациен-
ти, лекувани с диуретици: След започване на терапия с НЕОРАМИ може да
настъпи хипотония; това е по-вероятно при пациенти, които са лекувани

едновременно с диуретици. Поради това се препоръчва повишено внимание,
тъй като тези пациенти могат да бъдат с намален обем течности и/или
соли. Ако е възможно, диуретикът трябва да бъде спрян 2 - 3 дни преди нача-
лото на терапията с НЕОРАМИ. При пациенти с хипертония, при които диу-
ретикът не е спрян, терапията с рамиприл трябва да бъде започната с до-
за от 1,25 mg. Трябва да бъдат проследявани бъбречната функция и плазме-
ния калий. Последващата дозировка на рамиприл се определя според желаното
кръвно налягане.
Хипертония: Дозата се определя индивидуално, според профила на пациента
и контрола на кръвното налягане. НЕОРАМИ може да бъде използван като
монотерапия или в комбинация с други класове антихипертензивни лекарс-
твени продукти. Препоръчителна първоначална доза от 2,5 mg дневно. При
пациенти с повишена активност на ренин-ангиотензин-алдостероновата
система може да настъпи значително понижение на кръвното налягане
след приема на първата доза. При такива пациенти се препоръчва начална
доза от 1,25 mg и началото на лечението трябва да бъде извършено под
медицински контрол. Постепенно дозата може да бъде удвоена през интер-
вал от две до четири седмици за постигане на желаното кръвно налягане;
максимално допустимата доза на NEORAMI е 10 mg дневно. Обикновено до-
зата се прилага веднъж дневно.
Сърдечно-съдова превенция: Препоръчваната начална доза е 2,5 mg рамип-
рил веднъж дневно. Поддържащата доза е в зависимост от толерант-
ността на пациента към активното вещество, дозата впоследствие
трябва да бъде увеличавана. Препоръчва се удвояване на дозата след една
или две седмици лечение и - след още две до три седмици - да се увеличи до
таргетната поддържаща доза 10 mg НЕОРАМИ веднъж дневно. Вижте също
по-горе дозировка при пациенти, лекувани с диуретици.
Лечение на бъбречно заболяване: При патенти с диабет и микроалбумину-

рия: Препоръчаната начална доза е 1,25 mg рамиприл веднъж дневно. В за-
висимост от толерантността на пациента към активното вещество,
дозата впоследствие се повишава. Препоръчва се удвояване на еднократна-
та дневна доза до 2,5 mg след две седмици и до 5 mg след още две седмици.
При пациенти с диабет и поне един сърдечно-съдов рисков фактор: Препо-
ръчваната начална доза е 2,5 mg рамиприл веднъж дневно. В зависимост
от толерантността на пациента към активното вещество, дозата впос-
ледствие се повишава. Препоръчва се удвояване на еднократната дневна
доза до 5 mg НЕОРАМИ след една или две седмици и след това до 10 mg НЕ-
ОРАМИ след още две или три седмици. Таргетната дневна доза е 10 mg.
При пациенти с недиабетна нефропатия, определена от протеинурия > 3

e/на ден: Препоръчваната начална доза е 1,25 mg рамиприл веднъж дневно.
В зависимост от толерантността на пациента към активното вещест-
во, дозата впоследствие се повишава. Препоръчва се удвояване на еднок-
ратната дневна доза до 2,5 mg след две седмици и до 5 mg след още две
седмици.
Симптоматична сърдечна недостатъчност: При стабилизирани пациенти
на диуретична терапия, препоръчваната начална доза е 1,25 mg дневно. Ра-
миприл трябва да бъде титриран чрез удвояване на дозата на всеки една
до две седмици до максимална дневна доза 10 mg. Предпочита се двукратен
дневен прием.
Вторична профилактика след остър миокарден инфаркт и със сърдечна не-
достатъчност: 48 часа след остър миокарден инфаркт при клинично и хе-
модинамично стабилни пациенти, началната доза е 2,5 mg два пъти дневно
в продължение на три дни. Ако началната доза от 2.5 mg не се толерира,
доза от 1,25 mg два пъти дневно трябва да бъде прилагана два дни преди
повишаване до 2,5 mg и 5 mg два пъти дневно. Ако дозата не може да бъде
повишена до 2,5 mg два пъти дневно, лечението трябва да се отмени. Виж-
те също no-горе дозировка при пациенти лекувани с диуретици. Впоследст-
вие дневната доза се повишава чрез удвояването й на интервали от един
до три дни до достигане на таргетната поддържаща доза от 5 mg два пъ-
ти дневно. Когато е възможно, поддържащата доза се разделя на два прие-
ма дневно. Ако дозата не може да се повиши до 2,5 mg два пъти дневно, ле-
чението трябва да се отмени. Все още липсва достатъчен опит при лече-
ние на пациенти с тежка (NYHA IV) сърдечна недостатъчност непосредст-
вено след миокарден инфаркт. Ако се вземе решение за лечение на такива
пациенти, препоръчва се терапията да бъде започната с 1,25 mg веднъж
дневно и всяко повишаване на дозата да бъде извършвано с повишено вни-
мание.
Пациенти с бъбречно увреждане: Дневната доза при пациенти с бъбречно
увреждане трябва да се определя въз основа на креатининовия клирънс: ако
креатининовият клирънс е > 60 ml/min, не е необходимо коригиране на на-
чалната доза (2,5 mg дневно); максималната дневна доза е 10 mg; ако креа-
тининовият клирънс е между 30-60mI/min, не е необходимо коригиране на
началната доза (2,5 mg дневно); максималната дневна доза е 5 mg; ако кре-
атининовият клирънс е между 10-30ml/min, началната доза е 1,25 mg днев-
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но и максималната дневна доза е 5 mg; при хипертоницн на хемодиализа: ра-
миприл се диализира слабо; началната доза е 1,25 mg/дневно и максимална-
та дневна доза е 5 mg; лекарственият, продукт трябва да се приема някол-
ко часа след хемодиализната процедура.
Пациенти с чернодробно нарушение: При пациенти с чернодробно наруше-
ние, лечението с НЕОРАМИ трябва да започне само под стриктен медицин-
ски контрол и максималната дневна доза е 2,5 mg НЕОРАМИ.
Старческа възраст: Началните дози трябва да бъдат по-ниски и впоследс-
твие титрирането на дозата трябва да бъде по-бавно, поради по-голяма-
та възможност от нежелани реакции, особено при много възрастни и не-
мощни пациенти. Трябва да се има предвид намаляване на началната доза
рамиприл на 1,25 mg.
Педиатрична популация: НЕОРАМИ не се препоръчва за употреба при деца и
юноши до 18 години, поради недостатъчни данни за безопасност и ефикас-
ност.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или
към някое от помощните вещества или друг АСЕ инхибитор (инхибитор на
ангиотензин конвертиращия ензим); Анамнеза за ангиоедем (наследствен,
идиопатичен или вследствие лечение с АСЕ-инхибитори или ангиотензин II
рецепторни антагонисти (AIIRAs)); Екстракорпорално лечение водещо до
контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности; Значима двуст-
ранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречна артерия на
единствен функциониращ бъбрек; Втори и трети триместър на бремен-
ността; Рамиприл не трябва да бъде прилаган при пациенти с хипотония
или нестабилна хемодинамика.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетет

КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Противопоказани комбинации: Екстракорпорално лечение, во-
дещо до контакт на кръвта с отрицателно заредени повърхности като
например диализа или хемофилтрация с определени високопропускливи мем-
брани (напр. полиакрилонитрилни мембрани) и афереза на липопротеини с
ниска плътност с декстран сулфат, поради повишен риск от тежка анафи-
лактоидна реакция. Ако се изисква подобно лечение, необходимо е да се об-
мисли използване на различен тип диализна мембрана или различен клас ан-
тихипертензивно средство.
Предпазни мерки при употреба: Прочетете пълната КХП!

Бременност и кърмене: Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ен-
зим не се препоръчват по време на първия триместър на бременността и
е противопоказан по време на втория и третия триместър на бремен-
ността. Поради недостатъчна информация относно употребата на рамип-
рил по време на кърмене, не се препоръчва приложение на рамиприл, като за
предпочитане е алтернативно лечение с по-добре установен профил на бе-
зопасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородено или не-
доносено кърмаче.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Някои не-
желани реакции (напр. симптоми на понижаване на кръвното налягане като
замайване) могат да нарушат способността на пациента за концентрация
и реакция, ето защо представлява риск в ситуации, при които тези спо-
собности са от особено значение (напр. шофиране и работа с машини). То-
ва може да се случи особено в началото на лечението или при преминаване
от други препарати. След първата доза или последващо повишаване на до-
зата не е препоръчително шофиране или работа с машини за няколко часа.

Опаковка: НЕОРАМИ 5 mg табл. в PVC/PE/PVDC/Al блистери по 30 табл.
Вторична опаковка — картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Нео Балканика ЕООД

С01ЕВ15 NEOTRI MR/НЕОТРИ MR

Състав: Всяка таблетка съдържа: Триметазидинов дихидрохлорид
(Trimetazidine dihydrochloride) 35 mg. Помощни в-ва: Натриев хлорид, Пови-
дон, магнезиев стеарат, Хипромелоза, целулозен ацетат, дихлорометан,
етанол.

Показания: Кардиология: Продължително лечение на исхемична болест на
сърцето; Профилактика на стенокардии пристъпи като монотерапия или

едновременно с други продукти. Оториноларингология: Лечение на кохлео-
вестибуларни проблеми от исхемично естество, като световъртеж, шум
в ушите, хипоакузия.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Една таблетка
по време на хранене сутрин и вечер.

Противопоказания: Свръхчувствителност към триметазидин или към ня-
кое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Това не е ле-
карствен продукт за овладяване на ангинозни пристъпи, както и за първо-
начално лечение на нестабилна ангина пекторис или миокарден инфаркт. Не
трябва да се използва в периода преди и през първите дни на хоспитализа-
ция. При наличие на стенокардии пристъпи е необходимо отново да се изс-
ледват коронарните съдове и да се обсъди адаптирането на лечението (ле-
карствена терапия или възможна реваскуларизация).

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: Не се съобщават случаи на лекарствени взаимодействия.
Триметазидин може да се предписва в комбинация с хепарин, калципарин,
антагонисти на витамин К, орални хиполипемични средства, аспирин, бе-
та-блокери, калциеви антагонисти и дигиталисови препарати (тримета-
зидин няма ефект върху плазмените нива на дигоксин).

Фертилитет, бременност и кърмене: Изследвания върху животни не са
показали тератогенен ефект, но поради липса на клинични данни, рискът
от малформации не може да бъде изключен. Поради съображения за сигур-
ност, е препоръчително да се избягва назначаването на продукта по време
на бременност. Поради липса на данни за излъчването на продукта с кърма-
та, не се препоръчва лечение по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Предвид
фармакодинамичния профил и съобщените нежелани реакции, триметази-
дин няма или има пренебрежим ефект върху способността за шофиране и
работа с машини.

Опаковка: Картонена кутия с 60 таблетки в запечатани блистерни опа-
ковки (PVC/PVDC/Aluminium).

Притежател на разрешението за употреба: Нео Балканика ЕООД

N05AH03 OLFREX / ОЛФРЕКС

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества: Ядро на таблетката: Лактоза монохидрат - 59,4775
mg, Кросповидон, Микрокристална целулоза, Магнезиев стеарат, Хидрок-
сипропилцелулоза; Обвивка: Поливинилов алкохол, Титанов диоксид, Ксанта-
нова гума, Лецитин, Талк.

Показания: Възрастни: Оланзапин е показан за лечение на шизофрения;
Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение по време
на продължително лечение при пациенти, показали начален терапевтичен
отговор; Оланзапин е показан за лечение на умерени до тежки манийни епи-
зоди; Оланзапин е показан за профилактика на рецидиви на маниен епизод
при пациенти с биполярни разстройства, при които по време на маниен
епизод е бил постигнат клиничен отговор с оланзапин.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчваната начална доза оланзапин
е 10 mg/дневно. При продължителни лечения, в зависимост от заболяване-
то е необходима оптимизация на дозата. При преустановяване приема на
оланзапин трябва да се има предвид постепенно намаляване на дозата.
ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или
към някое от помощните вещества. Пациенти, при които е известно, че
има риск от появата на тесноъгълна глаукома.

Специални предупреждения н предпазни мерки при употреба: По време на
антипсихотично лечение подобрението в клиничното състояние на пациен-
та може да отнеме от няколко дни до няколко седмици. В този период па-
циентите трябва да бъдат наблюдавани. ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА КХП!
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Фертилитет, бременност и кърмене: Няма добре контролирани проучва-
ния върху бременни жени. Пациентките трябва да уведомяват своя лекар,
ако забременеят или имат намерение да забременеят по време на лечение-
то с оланзапин. Поради ограниченият опит при хора, оланзапин трябва да
се прилага по време на бременност, само ако потенциалната полза преви-
шава потенциалния риск за плода, като препоръки за дозировката не могат
да бъдат дадени.
Много рядко са докладвани спонтанни съобщения за тремор, хипертония,
летаргия и сънливост при деца, родени от майки, които са приемали олан-
запин през третия триместьр на бременността. Оланзапин преминава в
кърмата и пациентките трябва да бъдат съветвани да не кърмят децата
си, ако приемат оланзапин.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са про-
веждани проучвания по отношение на ефектите върху способността за
шофиране и работа е машини. OLFREX 5 mg филмирани таблетки може да
доведе до появата на сънливост или замаяност. Пациентите трябва да
бъдат предупредени да внимават в случаи на работа с машини и управле-
ние на моторни превозни средства.

Опаковка:  tab.film coat. 5 mg, 10 mg, 20 mg x 28

Притежател на разрешението за употреба: НОБЕЛ ФАРМА ООД

В01АС18 TRIOFLEN/ТРИОФЛЕН

Състав: Всяка твърда капсула Триофлен съдържа 300 mg трифлусал
(triflusal).

Показания: Вторична профилактика при: Прекаран миокарден инфаркт;
Стабилна или нестабилна форма на стенокардия (ангина пекторис); Преход-
ни или постоянни исхемични мозъчносъдови инциденти; Намаление на обс-
трукцията след коронарен байпас.

Дозировка и начин на приложение: Триофлен се приема перорално за предпо-
читане по време на хранене. Възрастни и лица в напреднала възраст: Пре-
поръчваната доза е 600 mg еднократно на ден или разделена на два приема
или 900 mg дневно разделена на три приема; Педиатрична популация: Безо-
пасността и ефективността на трифлусал при пациенти под 18 години не
е установена. Пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност:
Предвид ограничения клиничен опит при тези пациенти, трифлусал трябва
да се прилага с повишено внимание. При пациенти с тежка бъбречна недос-
татъчност на конвенционална хемодиализа, пре- и пост- диализните плаз-
мени нива на главния метаболит на трифлусал - НТВ (2-hydroxy-4-
(trifluoromethyl) benzoic acid, не показват значителни разлики и поради това
не се налага корекция на дозата.

Противопоказания: Трифлусал е противопоказан при: анамнеза за свръх-
чувствителност към трифлусал или салицилати; пептична язва или исто-
рия за усложнена язвена болест; активно кървене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Бъбречна или
чернодробна недостатъчност: Липсва достатъчно опит. При пациенти с
тежка бъбречна недостатъчност на конвенционална хемодиализа, пре- и
пост- диализните плазмени нива на главния метаболит на трифлусал - НТВ
(2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, са сходни.
Риск от кървене: Въпреки, че в клиничните проучвания трифлусал показва
нисък потенциал от кръвоизливни усложнения, трябва да се прилага с вни-
мание при пациенти с риск от кървене вследствие на травма или други па-
тологични състояния. Лекарствени продукти повишаващи риска от кръво-
изливи като ацетилсалицилова киселина или някои нестероидни противо-
възпалителни също трябва да се прилагат с внимание при пациенти леку-
вани с трифлусал. Ако пациентът подлежи на планова операция, трябва да
се оцени рискът от кръвоизлив и ако е необходимо да се прекрати приема
на трифлусал 7 дни преди хирургичната намеса.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаи-
модействие: При in vitro изследвания за степента на свързване с плазмени-
те протеини е установено нарастване на свободната фракция на НТВ
(главния активен метаболит на трифлусал) в присъствието на НСПВ. Ви-
соките свободни концентрации на НТВ може да засилят ефекта на НСВП,
глизентид и варфарин. В такива случаи може да се наложи корекция на дози-
те на тези лекарства ако те се приемат едновременно с трифлусал. Безо-

пасността при едновременно приложение на трифлусал с антитромботич-
ни агенти (rt -PA и стрептокиназа) е оценена при пациенти с остър мио-
карден инфаркт. Случаите на интракраниална хеморагия са по малко откол-
кото при пациенти лекувани в комбинация с ацетилсалицилова киселина и
антитромботични агенти (0.1% v.s 1.1% р=0.04).

Бременност и кърмене: Няма клинични данни за приложението на трифлу-
сал при бременни жени. Съотношението риск/ полза винаги трябва да се
оценява при предписване на трифлусал на бременни жени. Няма данни за ек-
скрецията на трифлусал в майчиното мляко. По тази причина предписване
на трифлусал на кърмещи жени трябва да става след оценка на съотноше-
нието риск/полза

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Трифлусал
не оказва влияние върху способността за шофиране или работа с машини.

Опаковка: Алуминиеви PVC-PVDC блистери. Картонени кутии съдържащи
30 или 60 твърди капсули.

Притежател на разрешението за употреба: УНИФАРМА ЕООД

С09СА03 WALZERA/ ВАЛЗЕРА

Състав: Една филмирана таблетка съдържа съответно 40 mg, 80 mg или
160 mg валсартан. Помощни вещества: Сърцевина: Микрокристална целу-
лоза РН 102, Кросповидон тип В, Силициев диоксид, колоиден безводен, Маг-
незиев стеарат; Филмиращо покритие: Хипромелоза E464, Титаниев диок-
сид E171, Макрогол 8000, Валзера 40 mg: Железен оксид жълт E172; Валзера
80 mg: Железен оксид червен E172; Валзера 160 mg: Железен оксид жълт и
железен оксид червен E172.

Показания: Лечение на есенциална хипертония при възрастни, деца и юноши
на възраст от 6 до 18 години; Лечение на клинично стабилни пациенти със
симптоматична сърдечна недостатъчност или асимптоматична левока-
мерна систолна дисфункция след пресен (12 часа -10 дни) миокарден ин-
фаркт; Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност, когато не
могат да бъдат прилагани инхибитори на ангиотензин конвертиращия ен-
зим (АСЕ) или като допълваща терапия към АСЕ Инхибиторите, когато не
могат да бъдат прилагани бета-блокери.

Дозировка и начин на приложение: Прочетете КХП!

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или
към някое от помощните вещества; Тежко чернодробно увреждане, билиар-
на цироза и холестаза; Втори и трети триместьр на бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Не се препо-
ръчва едновременна употреба с Литий; с Калий-съхраняващи диуретици, ка-
лиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий и други вещества,
които могат да повишат нивата на калий. Изисква се особено внимание
при едновременна употреба с нестероидни противовъзпалителни средст-
ва (НСПВС), включително селективните СОХ -2 инхибитори, ацетилсалици-
лова киселина > 3 g/ден и неселективни НСПВС. Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на ангиотензин II ре-
цепторни антагонисти (AIIRA) не се препоръчва по време на първия три-
местьр на бременността и е противопоказана по време на втория и тре-
тия триместьр на бременността. Валсартан не се препоръчва и за пред-
почитане са алтернативни лечения с по-добре установен профил на безо-
пасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородено или недо-
носено бебе. Валсартан няма нежелани ефекти върху репродуктивните спо-
собности на мъжки и женски плъхове при перорални дози до 200 mg/kg/ден.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са про-
веждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране. Трябва
да се вземе предвид, че при шофиране или работа с машини могат да нас-
тъпят замаяност и умора.

Опаковка: Валзера филм. таблетки са опаковани в блистери, с PVC/Aclar ка-
то формиращ (база) материал /0,025 mm алуминиево фолио (като запеча-
тан с фолио материал), които след това са опаковани в картонени кутии.
Таблетките се предлагат в опаковки от 1, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,
90, 98 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати
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в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: ALKALOID-INT d.o.o.

С09АА04 ZAPRINEL / ЗАПРИНЕЛ

Състав: Една филмирана таблетка 5 mg съдържа 3,408 mg периндоприл, съ-
ответстващ на 5 mg периндоприл тозилат, който се превръща in situ в пе-
риндоприл натрий. Помощни вещества: Ядро: Лактоза монохидрат 71,962
mg, Царевично нишесте, Натриев хидрогенкарбонат, Прежелатинизирано
нишесте (царевично), Повидон К30, Магнезиев стеарат E572; Филмово пок-
ритие: Частично хидролизиран поли(винилов алкохол) Е1203, Титанов диок-
сид Е171, Макрогол 3350, Талк, Индигокармин Е132, Брилянт синьо FCF алу-
миниев лак Е133, Железен оксид, жълт E172, Хинолоново жълто Е104.

Показания: Лечение на хипертония; Лечение на симптоматична сърдечна
недостатъчност; Стабилна исхемична болест на сърцето; Понижаване на
риска от сърдечни събития при пациенти с анамнеза за инфаркт на миокар-
да и/или реваскуларизация.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчва се периндоприл тозилат да
се приема веднъж дневно, сутрин преди хранене. Дозата трябва да е инди-
видуална, съобразно особеностите на пациента и отговора на артериално-
то налягане.
Хипертония: Запринел може да се използва като монотерапия или в комби-
нация с други класове антихипертензивна терапия. Препоръчителната на-
чална доза е 5 mg веднъж дневно сутрин.
Пациенти с изразено активиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата
система (по-специално с реновазална хипертония, дехидратация или нама-
лено ниво на електролитите, сърдечна декомпенсация или тежка хиперто-
ния) може да развият внезапно рязко понижение на артериалното налягане
след първоначалната доза. При такива пациенти се препоръчва начална до-
за от 2,5 mg, а лечението трябва да започва под лекарско наблюдение. До-
зата може да се повиши до 10 mg веднъж дневно след един месец лечение.
След започване на лечение с периндоприл може да се появи симптоматична
хипотония; това е по-вероятно при пациенти, които вече се лекуват с диу-
ретици. Тъй като тези пациенти може да са с нарушено водно-електро-
литно равновесие, се препоръчва предпазливост. Ако е възможно, лечение-
то с диуретици трябва да бъде спряно 2 до 3 дни преди започване на тера-
пията с периндоприл тозилат. При пациенти с хипертония, при които спи-
ране на диуретичната терапия е невъзможно, лечението с периндоприл то-
зилат трябва да започне с доза от 2,5 mg. Трябва да се мониторират бъб-
речната функция и серумния калий. В последствие дозата на периндоприл
тозилат трябва да се адаптира съобразно отговора на артериалното на-
лягане. Ако е необходимо, диуретичната терапия може да бъде продължена.
При пациенти в старческа възраст лечението трябва да започне с доза от
2,5 mg, която прогресивно да се повишава до 5 mg след един месец и до 10
mg, ако е необходимо, в зависимост от бъбречната функция.
Симптоматична сърдечна недостатъчност: Препоръчително е периндоп-
рил в комбинация с диуретици, които не съхраняват калий и/или дигоксин
и/или бета-блокер да се въведе под стриктно лекарско наблюдение, с препо-
ръчителна начална доза от 2,5 mg, приета сутрин. Тази доза, ако се понася
може да се повиши след 2 седмици до 5 mg веднъж дневно. Адаптирането
на дозата трябва да е в зависимост от клиничния отговор на всеки отде-
лен пациент. При тежка сърдечна недостатъчност и при други пациенти,
за които се счита че са с висок риск (пациенти с увредена бъбречна функ-
ция и тенденция към електролитни нарушения, пациенти които получават
съпътстващо лечение с диуретици и/или лечение с вазодилататори), лече-
нието трябва да се започва само под внимателно наблюдение. При пациен-
ти с висок риск от развитие на симптоматична хипотония, т.е. пациенти
с ниско ниво на солите, с или без хипонатриемия, пациенти с хиповолемия

или такива, които получават мощна диуретична терапия трябва да се ко-
ригират тези състояния преди започване на терапия с периндоприл този-
лат. Преди и по време на лечение с периндоприл тозилат, трябва да се про-
вежда стриктно мониториране на артериалното налягане, бъбречната
функция и серумния калий.
Стабилна исхемична болест на сърцето: Лечението с периндоприл тозилат
трябва да започне с доза от 5 mg веднъж дневно в продължение на две сед-
мици, след което да се повиши до 10 mg веднъж дневно в зависимост от
бъбречната функция и при условие, че дозата от 5 mg е била понесена доб-
ре от пациента. Пациенти в старческа възраст трябва да получават доза
от 2,5 mg веднъж дневно в продължение на една седмица, следващата сед-
мица 5 mg веднъж дневно, преди дозата да се повиши до 10 mg в зависи-
мост от бъбречната функция. Дозата трябва да се повишава само ако по-
ниската доза е била понесена добре.
Адаптиране на дозата при бъбречно увреждане: Дозата при пациенти с
бъбречно увреждане трябва да се определи в зависимост от креатинино-
вия клирънс. Креатининов клирънс CIcr по-голям или равен на 60 ml/min),
препоръчителната доза е 5 mg дневно; при 30 < CIcr < 60 - препоръчител-
ната доза е 2,5 mg дневно, а при 15 < CIcr < 30 препоръчителната доза е
2,5 mg дневно, през ден. Пациенти на хемодиализа с креатининов клирънс
Clcr< 15 препоръчителната доза е 2,5 mg в деня на диализата. Диализният
клирънс на периндоприлат е 70 ml/min.
Адаптиране на дозата при чернодробно увреждане: Не се изисква адаптира-
не на дозата.
Педиатрична популация: Ефикасността и поносимостта на периндоприл
при деца и юноши не са били установени. Следователно употребата при де-
ца и юноши не се препоръчва.

Противопоказания: Свръхчувствителност към периндоприл, някое от по-
мощните вещества, изброени в т.6.1 или други АСЕ-инхибитори; Анамнеза
за ангиоедем (едем на Quincke), свързан с предшестваща терапия с АСЕ-ин-
хибитор; Наследствен/идиопатичен ангиоедем; Втори и трети триместьр
на бременността.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодейст-
вие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Употребата на АСЕ-инхибитори не
се препоръчва през първия триместьр на бременността. Употребата на
АСЕ-инхибитори е противопоказана през втория и третия триместьр на
бременността. Поради липса на достатъчно информация, периндоприл не
се препоръчва по време на кърмене, като се предпочита използване на ал-
тернативна терапия с по-добре установен профил на безопасност, особе-
но при кърмене на новородено или преждевременно родено дете.
Във високи дози периндоприл може да понижи фертилитета на мъжки плъ-
хове. Ефектите върху върху фертилитета на периндоприл или индапамид
при хора не са известни

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Периндоп-
рил няма директен ефект върху способността за шофиране и работа с ма-
шини, но при някои пациенти може да възникнат индивидуални реакции
свързани с ниско кръвно налягане, особено в началото на лечението или в
комбинация с други антихипертензивни лекарства. Като резултат способ-
ността за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена.

Опаковка: Бели, непрозрачни РР опаковки с бели непрозрачни РЕ капачки със
сушител, съдържащи 30, 60, 90, 90 (3х30) или 100 филмирани таблетки. Не
всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Тева Фармасютикълс Бълга-
рия ЕООД   
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ДАВАМ ПОД НАЕМ АПТЕКА В ТОП-ЦЕНТЪРА НА ГР. КОСТИНБРОД. ЗА КОНТАКТ: 0888571386
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