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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

АВИРОН РАПИД/AVIRON RAPID
хранителна добавка

Състав: Всяка таблетка AVIRON RAPID съдържа 3 клинично доказани
съставки с натурален произход: Апогентм - 100 mg, Андрографолид -
10 mg и Хумусна киселина - 250 mg.

Показания: е препарат предназначен за хора с начални симптоми на
грип и други вирусни състояния, като температура, втрисане, мускул-
ни болки. Подходящ е и за профилактика на грип и остри вирусни инфек-
ции (ОВИ).

Действие: AVIRON RAPID активно унищожава вирусите, посредством
3 механизма на действие: възпрепятства навлизането на вирусите в
организма, като блокира прикрепването им за дихателнитe пътища;
спира размножаването на вирусите, които са успели да нахлуят в орга-
низма, като блокира механизмите, по които се възпроизвеждат. Това
води до бързо намаляване на симптомите и пресичане на инфекцията;
стимулира и повишава имунната система.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчва се приемът на AVIRON
RAPID да започне веднага след първите симптоми на грип или след кон-
такт с хора болни от вирусно заболяване, които могат да ни заразят.
При грип, ОВС и при контакт с хора, болни от грип: Възрастни и деца

над 12 години: 1 ден - 3 пъти по 2 таблетки; 2-ри ден - 3 пъти по 2
таблетки; 3-ти ден - 3 пъти по 1 таблетка; 4-ти ден - 3 пъти по 1
таблетка; 5-ти ден - 2 пъти по 1 таблетка. Деца под 12 години: 6 по-
редни дни: 3 пъти по 1 таблетка; 7-ми ден: 2 пъти по 1 таблетка. Ако
се наложи през първия ден да започнете приема след обяд или късно ве-
черта, спазвайте препоръчаната дневна доза от 6 таблетки, като взе-
мете 2 пъти по 3 таблетки или 6 таблетки наведнъж. При деца под 12
години - 3 таблетки наведнъж.
За профилактика на грип и ОВС: Профилактика срещу повторно разбо-

ляване, след антибиотично лечение: 20 дни - 2 пъти на ден по 1 таб-
летка; Профилактика по време на грипна епидемия: 20 дни - 2 пъти на
ден по 1 таблетка; Засилване на имунната система преди настъпване

на зимния период: 20 дни - 2 пъти по 1 таблетка, следвани от 10 дни
почивка; 10 дни - 2 пъти по 1 таблетка, следвани от 20 дни почивка; 10
дни - 2 пъти по 1 таблетка

Противопоказания: Не вземайте AVIRON RAPID ако някога сте получа-
вали алергична реакция към някои от съставките на таблетката. Най-
честите симптоми на алергична реакция включват: обриви, сърбеж,
подуване на устните и лицето, задух. Посъветвайте се с вашия лекар,
ако забележите някой от тези симптоми.

Опаковка: таблетки 360 мг по 20 в картонена кутия

Производинел: НЕОФАРМ

R06AЕ09 BEZALERIA / БЕЗАЛЕРИЯ

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg левоцетиризинов ди-
хидрохлорид (levocetirizine dihydrochloride), което съответства на 4,2 mg
левоцетиризин. Помощни вещества: Сърцевина: Лактоза монохидрат -
64,0 mg, Микрокристална целулоза, Магнезиев стеарат Е572; Филмово
покритие: Хипромелоза Е464, Титанов диоксид Е171, Полиетиленгликол
PEG 400.

Показания: Симптоматично лечение на алергичен ринит (включително
персистиращ алергичен ринит) и хронична идиопатична уртикария.

Дозировка и начин на приложение: Филмираната таблетка трябва да
се приема перорално, да се поглъща цяла с помощта на течност и може
да се приема с или без храна. Препоръчва се дневната доза да се приема
в еднократен прием.
Възрастни и подрастващи над 12 години: Препоръчителната дневна до-
за е 5 mg (1 филм. таблетка); Лица в напреднала възраст: При пациенти
с умерено до тежко бъбречно увреждане в напреднала възраст се пре-
поръчва адаптиране на дозата; Деца на възраст от 6 до 12 години:
Препоръчителната дневна доза е 5 mg (1 филм. таблетка); Деца на въз-
раст от 2 до б години: За деца на възраст от 2 до 6 години не е въз-
можно точно адаптиране на дозата от филмираната таблетка. Препо-
ръчва се приложение на педиатрична форма с левоцетиризин.
Пациенти с бъбречно увреждане: Дозовите интервали трябва да се ин-
дивидуализират в зависимост от бъбречната функция. При креатини-
нов клирънс 50-79 ml/min - 1 таблетка веднъж дневно; При креатининов
клирънс 30-49 ml/min - 1 таблетка на всеки 2 дни; При креатининов кли-
рънс под 30 ml/min - 1 таблетка на всеки 3 дни. За пациенти на диализа
е противопоказано! При педиатрични пациенти, страдащи от бъбречно
увреждане, дозата трябва да бъде коригирана индивидуално, като се
вземе предвид бъбречния клирънс на пациента и телесното му тегло.
Няма конкретни данни за деца с бъбречно увреждане.
Пациенти с чернодробно увреждане: Не се налага промяна на дозата при
пациенти, единствено с чернодробно увреждане.
Продължителност на лечението: Интермитентният алергичен ринит
(симптоми < 4дни/седмица или за по-малко от 4 седмици) трябва да се
лекува в зависимост от заболяването и неговата анамнеза; лечението
може да бъде спряно веднага след изчезването на симптомите и може
да се поднови когато симптомите се появят отново. При персисти-
ращ алергичен ринит (симптоми > 4 дни/седмица и за повече от 4 сед-
мици), може да се назначи продължително лечение на пациента през пе-
риода на експозиция към алергени. Съществува клиничен опит с прило-
жението на 5 mg левоцетиризин във формата на филмирани таблетки
за период от 6-месечно лечение. Съществува клиничен опит до една го-
дина с приложение на рацемата при хронична уртикария и хроничен
алергичен ринит.

Противопоказания: Свръхчувствителност към левоцетиризин, към
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други пиперазинови производни или към някое от помощните вещест-
ва. Пациенти с тежко бъбречно увреждане с креатининов клирънс под
10 ml/min; Пациенти с редки наследствени заболявания като галактоз-
на непоносимост, Lapp-лактазна недостатъчност или глюкозо-галак-
тозна малабсорбция, не трябва да приемат това лекарство.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Употре-
бата на левоцетиризин таблетки не се препоръчва при деца на възраст
под 6 години, тъй като тази лекарствена форма не позволява ПОДХО-
ДЯЩО титриране на дозата. Препоръчва се да се използва педиатрич-
ната лекарствена форма на левоцетиризин. Приложението на левоце-
тиризин при бебета и малки деца на възраст под 2 години не се препо-
ръчва. Препоръчва се повишено внимание при употреба на алкохол.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Няма проучвания за взаимодействията на левоцетири-
зин (включително с индукторите на CYP3A4); проучванията с рацемата
съдържащ цетиризин не показват значими нежелани взаимодействия (с
псевдоефедрин, циметидин, кетоконазол, еритромицин, азитромицин,
глипизид и диазепам). В проучване с многократни дози теофилин (доза
от 400 mg на ден) е наблюдавано слабо намаление на клирънса на цети-
ризин (16%), като поведението на теофилин не се променя при едновре-
менно приложение на цетиризин. Степента на абсорбция на левоцети-
ризин не се намалява от храната, въпреки че скоростта е понижена.
При чувствителни пациенти, едновременната употреба на цетиризин
или левоцетиризин с алкохол или други депресанти на ЦНС може да въз-
действа върху централната нервна система, въпреки че проучванията
с цетиризин рацемат не са показали повишаване на ефекта на алкохола.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма клинични данни. Проучва-
нията при животни не показват пряко или непряко вредно въздействие
върху бременността, ембрионалното/фетално развитие, раждането
или постнаталното развитие. Предписването на бременни или кърме-
щи жени трябва да бъде с повишено внимание.

Ефекти върху способността за шофиране п работа с машини: Срав-
нителни клинични проучвания показват, че левоцетиризин, в препоръча-
ната доза, не нарушава вниманието, реакцията и способността за шо-
фиране. Въпреки това, някои пациенти могат да почувстват сънли-
вост, умора и астения по време на терапия с левоцетиризин. Следова-
телно, пациентите възнамеряващи да шофират, да извършват потен-
циално опасни дейности или да работят с машини, трябва да имат
предвид ефекта на лекарствения продукт.

Опаковка: Блистери, съдържащи 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56,
60, 70, 90, 100, 112 или 120 таблетки. Блистери с единични дози, съдър-
жащи: 30 х 1 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пус-
нати в продажба.

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

ЕДЛикуид™ БиоКлинзинг Комплекс
ADLiquid™ BioCleansing Complex
хранителна добавка

Състав в 5 мл: Пау Д”Арко /екстракт от кора/ - 100 мг, Карамфил
/екстракт от семки/ - 40 мг, Грейпфрут /екстракт от плод и семки/ -
40 мг, Черен Орех /екстракт от плода и ципата/ - 40 мг, масло от
Риган – 40 мг, Джинджифил /екстракт от корен/ - 40 мг, екстракт от
Тиквени семки - 20 мг, Маслина /екстракт от листа/ - 20 мг, Хлорофил
/концентриран екстракт от хлорела/ - 20 мг.

Действие: ADLiquid™ BioCleansing Complex съдържа екстракти от рас-
тения, които традиционно се използват за биологично изчистване на
стомашно-чревния тракт. В продукта са включени растителни екст-

ракти известни със своето противопаразитно действие /антигелмин-
тно, антипротозойно/, както и с благоприятен ефект върху храносми-
лателната и имунната система.

Предназначение: подпомага естественото изчистване на организма
при контакти с паразити / глисти, амеби и др./ Може да се използва са-
мостоятелно или като допълнение към лекарствена терапия; при си-
туации, които предполагат риск от замърсяване с паразити: екзотич-
на кухня, недостатъчна кулинарна обработка, замърсена среда и лоша
хигиена; пътувания до дестинации с различен климат и условия на жи-
вот; оказва благоприятен ефект при метеоризъм и дисбактериоза.
Допринася за нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт
и имунната система.

Начин на приложение: Препоръчвана дневна доза е от 10 до 15 мл
дневно разделена в 2-3 приема в рамките на 2-3 седмици. След това
дозата може да се редуцира на 5 мл дневно. Приемът на препарата
може да бъде с различна продължителност, според състоянието на
организма – от 1 до 3 месеца непрекъснато. Продуктът се приема
преди хранене, може да се разрежда с вода или сок.

Противопоказания: Не се препоръчва на бременни, кърмачки и деца до
2-годишна възраст.

Опаковка: Флакон от кафяво медицинско стъкло 237 мл.

Производител: AD Medicine /USA/

ЕДЛикуид™ Лайф Мулти Фактор
ADLiquid™ Life Multi-Factor
хранителна добавка

Състав в 5 мл.: Калций - 300 мг, Магнезий - 150 мг, Витамин С - 90 мг,
Черен Бъз /екстракт от цветя/ - 30 мг, Люцерна /екстракт от листа/ -
30 мг, Витамин Е - 33 мг, Сарсапарила /екстракт от корен/ - 25 мг, Ви-
тамин В3 - 20 мг, Комплекс от Биофлавоноиди - 20 мг, Хеспередин - 20
мг, Цинк -12 мг, Желязо - 10 мг, Витамин В5 - 5 мг, Витамин В6 - 2 мг,
Манган - 2 мг, Витамин В2 - 1.80 мг, Витамин В1 - 1.50 мг, Мед - 1 мг,
Бор -1 мг, Бета-Каротен - 1 мг, Фолиева киселина - 400 мкг, Йод - 75
мкг, Селен - 70 мкг, Хром - 50 мкг, Биотин - 50 мкг, Молибден - 50 мкг,
Витамин Д /Холикалциферол/ - 7.5 мкг, Витамин В12 - 3 мкг.

Действие: ADLiquid™ Life Multi-Factor съдържа жизненоважни витамини
и минерали обогатени с билкови екстракти в лесно усвоима колоидна
форма. Допринася за поддържане на нормалната обмяна и функциите на
имунната и нервната система, както и за когнитивните функции. Бла-
гоприятно влияе върху състоянието на костите, кожата и косата.
Способства за възстановяване на силите и доброто самочувствие. В
продукта са включени витамини, минерали, както и екстракти от рас-
тения съдържащи полезни фитонутриенти. Включването на растител-
ните екстракти подпомага пълноценното усвояване на витамините и
минералите. Колоидната форма позволява включването на голямо ко-
личество витамини и минерали, без опасност от негативно взаимо-
действие помежду им и конкурентното усвояване.
Предназначение: способства за по-бързото възстановяване на орга-
низма по време и след боледуване; при повишени физически и психически
натоварвания; стрес и преумора; спазване на диети, хиповитаминози;
за поддържане добро състояние на кожата, косата, костите и зъбите;
за нормалното развитие на деца и подрастващи; при всички случаи
свързани с повишена потребност на организма от витамини и минерали.

Начин на приложение: Стандартната дневна доза е 5 мл в рамките на
1,5-2 месеца. По преценка на медицинския специалист препоръчаните
дози и схеми може да са различни. Продуктът се приема преди хранене,
може да се разрежда с вода или сок.
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Опаковка: Флакон от кафяво медицинско стъкло 237 мл

Производител: AD Medicine /USA/

CAMILIA/КАМИЛИЯ
Хомеопатичен лекарствен продукт

Състав: еднодозова опаковка от 1 ml съдържа: chamom1lla vulgaris 9 CH
- 333,3 mg; Phytolacca decandra 5 СН - 333,3 mg; Rheum 5 СН - 333,3 mg.
Помощно вещество: пречистена вода.

Показания: КАМИЛИЯ е хомеопатичен лекарствен продукт, използван
при смущения свързани с поникване на зъбите при кърмачета.

Предупреждения преди употреба: Не давайте КАМИЛИЯ, ако Вашето
дете е алергично (свръхчувствително) към някоя от съставките на
КАМИЛИЯ. Обърнете специално внимание при употребата на КАМИЛИЯ
да не се капе в очите; да не се инжектира; Преди да използвате това
лекарство трябва да си измиете ръцете.

Прием или употреба на други лекарства: Моля информирайте Вашия
лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други ле-
карства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Дозировка и начин на употреба: Обичайната доза е: по 1 еднодозова
опаковка на прием, 2-3 пъти дневно. Лечението не трябва да надвишава
3 дни. Ако смущенията продължават, консултирайте се с лекар. Това
лекарство се приема през устата.

Възможни нежелани реакции: Както всички лекарства, КАМИЛИЯ може
да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако
получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия ле-
кар или фармацевт.

Съхранение: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използ-
вайте еднодозова опаковка след срока на годност отбелязан върху кар-
тонената опаковка. След отваряне на еднодозовата опаковка трябва
да използвате лекарството веднага; изхвърлете еднодозовата опаков-
ка след използването й; не я запазвайте за последващо използване.

Опаковка: Перорален разтвор в еднодозова опаковка от 1 ml. Кутията
съдържа 10,20 или 30 еднодозови опаковки. Не всички видове опаковки
могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: BOIRON - Франция

Производител: BOIRON - ZAC des Frenes

КАЛМИКСАН /CALMIXANE
хранителна добавка

Предназначение: Допринася за намаляване времето на заспиване, за по-
дълбок и продължителен сън; за по-лесно адаптиране при пътуване,
свързано със смяна на часовите зони и при нощна работа. Не предиз-
виква чувство на умора, замаяност и сънливост при събуждане. Не во-
ди до пристрастяване.

Начин на употреба: Приемайте 1 до 2 таблетки 30 - 40 минути преди
сън. Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Предупреждения: Да не се приема от лица под 18-годишна възраст,
бременни и кърмещи жени или жени, които правят опити да забремене-
ят. Да не се превишава препоръчваната дневна доза.

Опаковка: табл. 151 мг. x 30

Производител: Виталина 2006 ООД, България.

N02BE51 GRIPOMED СР / ГРИПОМЕД СР

Състав: Всяка таблетка съдържа: парацетамол 325 mg псевдоефедри-
нов хидрохлорид 15 mg хлорфенаминов малеат 1 mg. Помощни вещест-

ва: целулоза микрокристална, кроскармелоза натрий, целулоза на прах,
магнезиев стеарат.

Показания: ГРИПОМЕД СР е показан за облекчаване симптомите на
грип и настинка като: Запушване на носа; Ринит; Кихане; Температура;
Лека до силна болка от различен произход.

Дозировка и начин на приложение: При възрастни: 1-2 таблетки на 6
часа според нуждите, максимално до б таблетки дневно; При юноши
(над 12-годишна възраст): 1 таблетка на 6 часа според нуждите, мак-
симално до 6 таблетки дневно; При деца от 6 до 11- годишна възраст:
1 таблетка на 6 часа, но без да се надвишава дозата от 3 таблетки
дневно; Деца под 6-годишна възраст: Не се прилага при деца под 6 годи-
ни, тъй като лекарствената форма не е подходяща. Трябва да се има
предвид намаляване на общата дневна доза при пациенти с чернодробна
или бъбречна недостатъчност. Старческа възраст: налични са данни за
удължаване на полуживота в старческа възраст, затова трябва да се
има предвид понижаване на дозата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към парацетамол, псевдое-
федрин, хлорфенамин или към някое от помощните вещества. При па-
циенти със захарен диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания.
Грипомед СР е противопоказан при лица, които приемат или са приемали
моноаминооксидазни инхибитори в рамките на предходните две седмици.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Пациенти,
страдащи от сериозни сърдечни, бъбречни или чернодробни заболява-
ния, диабет, глаукома, високо кръвно налягане, бронхиална астма, не
трябва да приемат този продукт. Едновременното приложение на
псевдоефедрин и този продукт може в определени случаи да доведе до
повишение на артериалното налягане, поради което трябва да бъде из-
бягвано. Пациентите трябва да бъдат съветвани да не надвишават
препоръчваната доза и да избягват алкохол. Лицата с глаукома, високо
артериално налягане, сърдечно заболяване, заболяване на щитовидната
жлеза, диабет, простатна хипертрофия, обструкция на шийката на пи-
кочния мехур, стенозираща пептична язва, емфизем или хроничен брон-
хит трябва да потърсят лекарски съвет преди прием на това лекарст-
во. Освен това е необходима консултация с лекар, в случай на едновре-
менно приложение на антихипертензивни лекарства, седативни лекарс-
твени продукти или транквилизатори, мускулни релаксанти, антидеп-
ресанти или други продукти потискащи централната нервна система;
пациентите трябва да се предупреждават за адитивните потискащи
ефекти на подобни комбинации. Поради наличието на хлорфенамин може
да настъпи възбудимост, особено при деца. ГРИПОМЕД СР не трябва да
се прилага с друг съдържащ парацетамол продукт. ГРИПОМЕД СР не
трябва да се прилага с други продукти, използвани за облекчаване на
симптомите на грип, простуда или такива с деконгестантно действие.
Предозиране може да увреди черния дроб, главно поради натрупване на
междинни метаболити на парацетамол, които предизвикват чернод-
робна некроза. Независимо дали пациентът се чувства добре, в случай
на предозиране трябва да се потърси незабавно медицинска помощ, по-
ради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане. В сравнение с
общата популация, рискът от предозиране е по-голям при пациенти с
нециротична алкохолна чернодробна болест. Необходима е консултация
с лекар при висока температура, която продължава повече от 3 дни, и
персистиране на симптомите - повече от 5 дни. ГРИПОМЕД СР трябва
да се прилага с внимание при пациенти с чернодробна или бъбречна не-
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достатъчност, тъй като може да настъпят по-високи серумни кон-
центрации или забавено елиминиране.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Прочетете Пълната Характеристика на продукта!

Бременност и кърмене: Не е установена безопасност при бременност
по отношение на възможни нежелани реакции върху феталното разви-
тие. Съобщени са симптоми на отнемане при новородени след употре-
ба по време на бремеността. Затова таблетките ГРИПОМЕД СР не
трябва да се използват от жени по време на бременност, освен ако по
преценка на лекар потенциалните ползи надвишават възможните риско-
ве. Парацетамол се отделя в кърмата, но в клинично незначими количес-
тва. От наличните публикувани данни кърменето не е противопоказание.
Изчислено е, че 0.5-0.7% от еднократната доза псевдоефедрин, приета
от майката ще се отдели в кърмата за 24 часа. По преценка на лекаря
може да се преустанови кърменето или да се преустанови приемът на
този продукт, съобразно необходимостта от приема му за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Таб-
летките ГРИПОМЕД СР може да причинят замаяност и нарушена реак-
тивност. Пациентите не трябва да шофират или да работят с машини,
докато не установят дали при тях се проявяват подобни симптоми.

Опаковка: PVC/Alu блистери с 10 таблетки. Всяка картонена кутия съ-
държа 10, 20 или 30 таблетки и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър

КОЛАГЕН+ХОНДРОИТИН+ГЛЮКОЗАМИН
Хранителна добавка

Състав: Смес от хидролизиран колаген (Peptan™), Глюкозамин сулфат,
Хондроитин сулфат, Овкусители: Стевия (подсладител) и портокалов
аромат.

Действие: Колагенът(Peptan™) представлява хидролизиран колаген
тип І, същият като този в човешките кости и кожата. Peptan™ е на-
турален биоактивен продукт с висока чистота, съдържащ над 97%
протеин (в сухото вещество), осигурен във форма, която може лесно
да се използва и асимилира от човешкото тяло, както беше доказано
от научни изследвания.
Глюкозаминът и хондроитинът са градивни елементи, стимулиращи
образуването на хрущялите и смазващата течност около ставите.
Хондроитинът благоприятно повлиява ставните възпаления. Трите
съставки действат синергично за поддържане здравето и мобилност-
та на ставите. Препаратът КОЛАГЕН+ осигурява цялост, еластич-
ност и стегнатост на ставите при възрастови изменения, подходящ
за хора занимаващи се с активен спорт.
Като натурален продукт, „Колаген +“ е несравним източник на проте-
ин, като дава чувство на ситост, което помага за поддържане на тег-
лото и допринася за повишаване на общото съдържание на протеин.
„Колаген +“ може да допринесе за балансирана диета и да помогне за
поддържане на телесното тегло. Колагенът е важен градивен елемент
на кожата; той съставлява 30% от протеина в тялото и 70% от про-
теина в кожата. Поддържането на количеството на колагена е ключът
към красива кожа. Peptan™ е продукт на водеща световна компания
произведен използвайки деликатен ензимен процес. Изцяло неалергичен,
без странични ефекти и висока усвояемост от човешкия организъм. Не
съдържа мазнини и въглехидрати.

Приложение и Препоръчвана доза: Препоръчва се като хранителна до-
бавказа благоприятно повлияване на образуването на ставнияхрущял,
гъвкавостта и подвижността на ставите, при наднормено тегло и
проблемна кожа. По 11 грама дневно (две супени лъжици), разтворени в

чаша с около 100 мл вода, чрез разбъркване до избистряне на течност-
та. В 11 гр. се съдържат: - Колаген 9.2 g, Глюкозамин 0.92 g, Хондрои-
тин 0.73 g, Стевир0.07 g, аромат 0.08 g.

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: кутия 220 г.

Производител: РАМКОфарм ООД

S01EE01 MONOPROST / МОНОПРОСТ

Състав: 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латаноп-
рост (latanoprost). Една капка съдържа около 1,5 микрограма латаноп-
рост. Помощни вещества: 50 mg  Макроголглицерол хидроксистеарат
40, Сорбитол, Карбомер 974Р, Макрогол 4000, Динатриев едетат, Нат-
риев хидроксид (за коригиране на рН), Вода за инжекции.

Дозировка и начин на приложение: Очно приложение. Препоръчителна
дозировка при възрастни (включително при пациенти в старческа въз-
раст): Препоръчителното лечение е една капка в засегнатото око(очи)
веднъж дневно. Оптимален ефект се постига, когато МОНОПРОСТ се
прилага вечер. МОНОПРОСТ не трябва да се прилага повече от един път
дневно, тъй като е доказано, че по-честото приложение намалява ефек-
та на понижаване на вътреочното налягане. Ако бъде пропусната доза,
лечението трябва да продължи нормално, с прилагането на следващата
доза. Както при всички капки за очи, за намаляване на възможната сис-
темна абсорбция се препоръчва притискане на лакрималния сак във
вътрешния ъгъл на окото (точково затваряне) за една минута. Това
трябва да се направи непосредствено след прилагането на всяка капка.
Контактните лещи трябва да се свалят преди прилагането на капките
за очи и могат да се поставят отново след 15 минути. Ако се използва
повече от един лекарствен продукт за локално приложение в очите, то
лекарствените продукти трябва да се поставят през интервал от поне
5 минути. Еднократната доза съдържа капки за очи, разтвор, които са
достатъчни за лечение и на двете очи. Само за еднократно приложение.
Този лекарствен продукт представлява стерилен разтвор, които не
съдържа консерванти. Разтворът от отделните опаковки за еднок-
ратно приложение трябва да се използва веднага след отварянето, ка-
то се постави в засегнатото око(очи). Тъй като стерилността не мо-
же да бъде поддържана след отваряне на опаковката, всяко останало
количество трябва да се изхвърли веднага след употреба.
Педиатрична популация: Няма данни.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Латаноп-
рост може постепенно да доведе до промяна в цвета на окото чрез по-
вишаване на количеството на кафявия пигмент в ириса. Преди назнача-
ване на лечението, пациентите трябва да бъдат уведомени относно
възможността от постоянна промяна на цвета на окото. Едностран-
ното лечение може да доведе до трайна хетерохромия. МОНОПРОСТ съ-
държа макроголглицерол хидроксистеарат, който може да причини кож-
ни реакции. Пълната информация четете в кратката характеристика

на продукта!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Няма убедителни данни за взаимодействия с други ле-
карства. Има съобщения за парадоксално повишаване на вътреочното
налягане след едновременното очно приложение на два простагландино-
ви аналози. Ето защо не се препоръчва прилагането на два или повече
простагландина, простагландинови аналози или простагландинови про-
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изводни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма данни! Съществуват по-
тенциални вредни фармакологични ефекти по отношение на бремен-
ността, плода или новороденото. МОНОПРОСТ не трябва да се използ-
ва по време на бременност. Латанопрост и неговите метаболити мо-
же да преминат в кърмата, затова МОНОПРОСТ не трябва да се прила-
га при кърмещи жени или кърменето трябва да бъде преустановено.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са
провеждани проучвания върху способността за шофиране при този ле-
карствен продукт. Както при другите продукти за очно приложение,
поставянето на капките за очи може да доведе до преходно замъглява-
не на зрението. Пациентите не трябва шофират или работят с маши-
ни до възстановяване на зрението.

Опаковка: 5 еднодозови опаковки (LDPE) съдържащи 0,2 ml капки за очи,
разтвор са поставени в саше (полиетилен/алуминий/кополимер), кутия
съдържаща 1,2,6 или 18 сашета. Кутията съдържа 5 (1x5), 10 (2x5), 30
(6x5) или 90 (18x5) еднодозови опаковки. Не всички видове опаковки мо-
гат да бъдат пуснати в продажба

Притежател на разрешението за употреба: Laboratoires ТНЕА,

OCUTEARS/ОКУТИЪРС
Медицинско изделие

Състав: Всеки флакон ОКУТИЪРС® съдържа 10 ml стерилен разтвор на
натриев хиалуронат 0,15% и натриев хлорид в пречистена водa.

Описание: ОКУТИЪРС® представлява стерилен, вискоеластичен, проз-
рачен защитен филм за роговицата без консервант. Състои се изцяло
от естествени биологически вещества. Ако имате някои от следните
оплаквания от страна на очите: зачервяване, сърбеж, умора и сухота,
парене и щипене, усещане за чуждо тяло, дразнене от светлина, учес-
тено мигане, сълзене, може би страдате от т. нар. синдром на сухото
око. При синдрома „сухо око" количеството и/или качественият състав
на сълзите са променени и това нарушава нормалната им функция да
предпазват, овлажняват и лубрицират очната повърхност.

Действие: ОКУТИЪРС® имитира ефекта на естествените сълзи - за-
щитава, овлажнява и лубрицира очната повърхност. Това дава дългот-
райно облекчение за очи, в които се усеща сухота поради: сух кератоко-
нюнктивит (синдром на Sjogren); увреждания на роговицата, ерозия,
операции на роговицата; носене на контактни лещи; хормонални увреж-
дания (менопауза); климатици, вятър, студ, суха топлина, прах, дим,
замърсяване на въздуха; работа пред монитори, продължително пъту-
ване с кола, полети на дълго разстояние; плуване в хлорирана вода.

Показания: ОКУТИЪРС® се препоръчва за облекчаване на симптомите
на сухото око като щипене, сърбеж, парене или усещане за чуждо тяло
(усещане за пясък или прах) в очите. ОКУТИЪРС® не повлиява качест-
вото на контактните лещи и може да се използва, без те да бъдат
сваляни от окото.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната доза е 1 капка
във всяко око 1 до 4 пъти дневно. Ако използвате други капки за очи,
трябва да изчакате поне 5 минути, преди да използвате ОКУТИЪРС. Не
използвайте ОКУТИЪРС повече от три месеца, след като сте отворили
флакона. Да не се използва след изтичане на срока на годност, отпеча-
тан върху картонената опаковка.

Опаковка: Капки за очи, емулсия (р-р на натриев хиалуронат 0.15%)

Представител за България: ТП САНТЕН ОЙ

S01CА01 TOBRAMED/ТОБРАМЕД

Състав: В 1 ml от суспензията се съдържат: тобрамицин (tobramycin)
3 mg и дексаметазон (dexamethasone) 1 mg. Помощни вещества: 1 ml
от суспензията съдържа бензалкониев хлорид 0,01%. Хидроксиетилцелу-
лоза, Бензалкониев хлорид, Динатриев едетат, Тилоксапол, Натриев
хлорид, Натриев сулфат, Сярна киселина и/или натриев хидроксид (за
корекция на рН), Вода за инжекции.

Показания: Тобрамед е показан за предпазване и лечение на окото от
възпаление, както и предпазване от инфекция, след операция на ката-
ракта, при възрастни и деца над 2 годинки.

Дозировка и начин на приложение: За очно приложение. Употреба при
юноши, възрастни, включително и пациенти в напреднала възраст: До-
зата е една или две капки от продукта в конюнктивния сак на засегна-
тото око (очи) на всеки 4 до 6 часа. Дозата може да бъде повишена
през първите 24 до 48 часа, като се прилага по една или две капки на
всеки 2 часа. Честотата на приложение трябва да се намалява посте-
пенно, в зависимост от подобрението на клиничните признаци. Лечени-
ето не трябва да се прекъсва преждевременно. При тежки състояния:,
дозата е една или две капки на всеки час докато се овладее възпаление-
то, и постепенно намаляване на дозата до една или две капки на всеки
два часа през следващите 3 дни след това, една до две капки на всеки 4
часа през следващите 5 до 8 дни, и накрая една до две капки дневно през
последните 5 до 8 дни, ако е необходимо. След операция на катаракта,
дозата е една капка четири пъти дневно, от деня след операцията до
24 дни. Лечението може да започне преди операцията с една капка чети-
ри пъти дневно, да продължи с една капка след операцията, и останали-
те 23 дни да се капе четири пъти дневно. Ако е необходимо, честота-
та може да се увеличи до една капка на всеки два часа през първите два
дни на лечение. Препоръчително е вътреочното налягане да се следи ре-
гулярно.
Употреба при пациенти с чернодробни и бъбречни увреждания: Не са
проведени проучвания с Тобрамед при пациенти с чернодробни и бъбреч-
ни увреждания. Но поради ниската системна абсорбция на тобрамицин
и дексаметазон след локално приложение на лекарствения продукт, не е
необходима специална дозировка.
Педиатрична популация: Тобрамед капки за очи, суспензия може да се
използва при деца над 2 години, като се използва същата дозировка ка-
то при възрастни. Безопасността и ефикасността при деца под 2 го-
дини не са установени и няма налични данни.
В случай на едновременно лечение с други локални офталмологични ле-
карства, е необходимо да бъде осигурен интервал от 5 минути между
отделните апликации.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества
или някое от помощните вещества; Остър епителен херпес симплекс
кератит (dendritic keratitis); Ваксинация срещу вариола, наличие на вари-
цела и други вирусни заболявания, засягащи роговицата и конюнктива-
та (с изключение на herpes zoster keratitis); Гъбични заболявания на очни-
те структури; Микобактериални очни инфекции.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Само за
очно приложение. Прочетете кратката харатеристика на продукта.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на вза-
имодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията. Вза-
имодействия са докладвани след системно приложение на активните
вещества поотделно. Системната абсорбция на тобрамицин и декса-
метазон е толкова ниска, че рискът от някакво взаимодействие е ми-
нимален.

Бременност, кърмене, фертилитет: Няма данни за въздействието на
този лекарствен продукт върху фертилитета при мъжа или жената.
Няма достатъчно данни за безопасността на употреба по време на
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бременност и кърмене при хора. Поради това, Тобрамед капки за очи не
се препоръчва за употреба по време на бременност и трябва да се пре-
цени дали да се прекрати кърменето или да се преустанови терапията
с Тобрамед капки за очи, като се има предвид ползата от кърменето за
детето и ползата на майката от лечението.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Тобра-
мед капки за очи няма или има незначително влияние върху способност-
та за шофиране и работа с машини. Както при употребата на всички
лекарствени продукти за локално приложение в окото, и тук е възмож-
но да се появи краткотрайно замъгляване или нарушения в зрението,
които могат да повлияят на способността за шофиране или работа с
машини. Ако се появи краткотрайно замъгляване на зрението, пациен-
тът трябва да изчака зрението му да се проясни преди да шофира или
да работи с машини.

Опаковка: eye drops, suspension 3 mg/1 mg/ml. Бели стерилни бутилки
LDPE с вместимост 10 ml, бели стерилни капачки HDPE, с бели стерил-
ни уплътнители LDPE. Обем на опаковката: 1 х 5 ml

Притежател на разрешението за употреба: СОФАРМА АД

С09ВА03 VITOPRIL PLUS / ВИТОПРИЛ ПЛЮС

Състав: Всяка таблетка Витоприл плюс 10 mg/12,5 mg или 20 mg/12,5
mg  съдържа соътветно лизиноприл дихидрат (lisinopril dihydrate), екви-
валентен на 10 mg или 20 mg лизиноприл (lisinopril) и 12,5 mg хидрохлоро-
тиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Калциев хидрогенфос-
фат дихидрат Е341, Царевично нишесте, Магнезиев стеарат, Манитол
Е421, Силициев хидроксид, колоиден безводен Е551.

Показания: Лечение на есенциална хипертония. Фиксираната дозова
комбинация Витоприл плюс (10 mg или 20 mg лизиноприл и 12,5 mg хид-
рохлоротиазид е показана, когато не е постигнат адекватен контрол
на артериалното кръвно налягане при монотерапия с лизиноприл (или
само с хидрохлоротиазид).

Дозировка и начин на приложение: Изборът на подходящата антихи-
пертензивна доза лизиноприл и хидрохлоротиазид се определя от кли-
ничната оценка на отделния пациент. Витоприл плюс се приема еднок-
ратно дневно. Таблетките лизиноприл/хидрохлоротиазид трябва да се
приемат по едно и също време всеки ден. Приложението на фиксирана-
та комбинация лизиноприл /хидрохлоротиазид се препоръчва обикновено
след титриране на дозата на отделните компоненти. При подходящо
клинично състояние и след преценка от лекуващия лекар, може да се
премине направо от монотерапия към приложение на фиксираната ком-
бинация. Витоприл плюс 10 mg/12,5 mg може да се прилагат при пациен-
ти, при които не е достигнат адекватен контрол на кръвното наляга-
не при монотерапия с лизиноприл 10 mg. Витоприл плюс 20 mg/12,5 mg
може да се прилагат при пациенти, при които не е достигнат адеква-
тен контрол на кръвното налягане при монотерапия с лизиноприл 20
mg. Не трябва да се превишава максималната дневна доза от 40 mg ли-
зиноприл /25 mg хидрохлоротиазид.
Предхождаща терапия с диуретици: Лечението с диуретици трябва да
бъде спряно два-три дни преди започване на лечението с Витоприл
плюс. Ако това не е възможно, лечението трябва да започне с моноте-

рапия лизиноприл  с доза от 2,5 mg. Има риск от симптоматична (кли-
нично проявена) хипотония.
Пациенти с бъбречна недостатъчност: Витоприл плюс е противопока-
зен при пациенти с тежко увредена бъбречна функция (креатининов кли-
рънс < 30 ml/mm). Витоприл плюс може да се използва при пациенти
със стойности на креатининовия клирънс между 30 и 80 ml/min, но са-
мо след предварително определяне дозата на отделните съставки.
Препоръчителната начална доза на лизиноприл като монотерапия при
тези пациенти е 5-10 mg. Да не се използва като начална при пациенти
с бъбречна недостатъчност.
Пациенти в старческа възраст: В клинични проучвания с използване на
комбинацията лизиноприл/хидрохлоротиазид не са установени промени
в ефикасността и толерантността при тази група пациенти. Не се
налага адаптиране на дозата.
Педиатрична популация: Този продукт не се препоръчва за деца. При тях
безопасността и ефективността на продукта не е доказана.

Противопоказания: Анамнеза за свръхчувствителност към лизиноп-
рил, към някое от помощните вещества, включени в състава на про-
дукта, както и към други АСЕ инхибитори; Анамнеза за свръхчувстви-
телност към хидрохлоротиазид или към други сулфонамиди; Анамнеза
за ангионевротичен едем, получен при предхождаща терапия с АСЕ ин-
хибитор;  Вроден или идиопатичен ангиоедем; Тежко бъбречно уврежда-
не (креатининов клирънс <30 ml/min); Тежко чернодробно нарушение;
Втори и трети триместьр на бременността; Анурия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимо-
действие с други лекарствени продукти в други форми на взаимо-
действие: Прочети пълната листовка!

Бременност и кърмене: Употребата на АСЕ-инхибитори не се препо-
ръчва през първия триместьр на бременността. Употребата на АСЕ-
инхибитори по време на втория и третия триместьр на бременност-
та е противопоказна. Тъй като няма информация относно употребата
на лизиноприл/хидрохлоротиазид в периода на кърмене, Витоприл плюс
не се препоръчва за употреба в този период, като се предпочита изпол-
зването на алтернативна терапия с по-добре установен профил на бе-
зопасност, особено при кърмене на новородено или преждевременно ро-
дено дете.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Както
и при други антихипертензивни лекарствени продукти, комбинацията
лизиноприл/хидрохлоротиазид може да има лек до умерен ефект по от-
ношение на способността за шофиране и работа с машини. Това е по-
вероятно при започване на терапията при промяна на дозата или при
едновременна употреба на алкохол, като зависи от индивидуалната
чувствителност.

Опаковка: Блистерни опаковки от PVC/PVDC алуминиево фолио, поста-
вени в картонени кутии. Таблетки 10/12,5 mg по 10, 14, 15, 28,30, 40,
50 в една опаковка. Таблетки 20/12,5 mg по 10, 14, 15, 28, 30,40, 50 в ед-
на опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Stada Arzneimittel AG Гер-
мания

О Б Я В И

Счетоводство на аптеки. ЕС ЕН ДЖИ ДИВАЙН. тел. 02/426 32 77; 0885 15 20 19; sngdivine@abv.bg
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