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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

АРОМАФОРС/AROMAFORCE
Хранителна добавка

Състав: Етерични масла - 100% чисти, 100% натурални, 100%
пълноценни.Обогатен с прополис и касис. Без консерванти и оц-
ветители.

Показания: Аромафорс спрей за гърло се използва при възпалено
и зачервено гърло, облекчава и успокоява болката. Успокоява и
освежава гърлото. Подходящ за деца над З годишна възраст.
Подходящ за бременни жени и кърмачки.

Съвети за употреба: Да се разклати преди употреба. Прилага се
от З до 8 пъти на ден. За възрастни юноши и бременни жени: до
З впръсквания при всяко приложение. За деца от 6 до 12 години:
1-2 впръсквания при всяко приложение; За деца от З до 6 години:
1 впръскване при всяко приложение.

Предпазни мерки: Да не се превишава препоръчаната доза. Да не
се използва от деца под З години, освен при изрична препоръка
от лекар или фармацевт. Да се пази далеч от деца. Да се съхра-
нява далеч от източници на топлина и светлина.

Опаковка: 15 мл.

Производител: Pranarom International, Белгия

АРТРОН АКТИВ
хранителна добавка

Състав на три обвити таблетки: D-Глюкозамин /D-Glucosamine
sulfate/ - 1500 mg; Хондроитин /Chondroitin sulfate/-300 mg; Сераци-
опептидаза /Serratiopeptidase- 30 mg; Манганов Глюконат /Manga-
nese gluconate/ - 3 mg.

Предназначение:за здрави стави, тъкани и хрущяли

Приложение: Подкрепя структурата на ставите, ставните об-
вивки и сухожилията. Благоприятно повлиява дейността на
опорно-двигателния апарат. Спомага за укрепването на хрущял-
ните тъкани.

Дозировка: За възрастни и деца над 12 години – по 1 таблетка 3
пъти на ден, преди хранене.
Опаковка: 60 обвити таблетки в 4 блистера.

Производител: Фортекс

АРТРОН ТОТАЛ
хранителна добавка

Състав в 1 саше: D-Глюкозамин /D-Glucosamine sulfate - 1500 mg;
Л-лизин /L-Lysine 500 mg; Aскорбинова киселина /Ascorbicacid 120
mg; Хондроитин /Chondroitin sulfate/ 100 mg; Джинджифил /Zingibe-
rof-icinale/ 40 mg; Манган/като Manganese gluconate 3 mg.

Предназначение: за здрави стави, тъкани и хрущяли

Приложение: Подкрепя структурата на ставите, ставните об-
вивки и сухожилията. Благоприятно повлиява дейността на
опорно-двигателния апарат.

Дозировка и начин на приложение: Съдържанието на едно саше
се разтваря в около 150 мл вода, разбърква се добре и се изпива.
Възрастни и деца над 10 години – 1 саше на ден, по време на хра-
нене. Не съдържа захар. Подходящ за диабетици.

Опаковка: по 20 сашета в кутия

Производител: Фортекс

БЕСТИФЛЕКС / BESTIFLEX
хранителна добавка

Състав: в едно саше се съдържат 10 g хидролизиран колаген и
200 mg витамин С.

Показания: Възстановява хрущяла; Заздравява ставите; Има
благотворно действие при ревматични заболявания. Подходящ е
за жени и мъже, които страдат от ставни заболявания, причи-
нени от свръхтегло и затлъстяване; жени и мъже, които спор-
туват професионално или за удоволствие; всички хора над 40-го-
дишна възраст, които желаят да запазят добрата си физическа
за възможно най-дълго време.

Механизъм на действие: Бестифлекс стави е ултрамодерна и
естествена формула на основата на колагенов хидролизат. Ко-
лагеновият хидролизат действа в 3 важни стъпки: Абсорбция:

след приемане на Бестифлекс (Bestiflex) стави колагеновият хид-
ролизат се абсорбира бързо в стомаха; Разпределение: пептиди-
те от колагеновия хидролизат отиват чрез циркулаторната
система в хрущялните тъкани на ставата; Стимулация: колаге-
новият хидролизат стимулира синтеза на тип ІІ колаген и проте-
огликани, които са основните структурни единици на хрущяла.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: 1 саше дневно.
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Към разтворимото прахче от сашето прибавете 100 ml мляко,
айрян или вода и го изпийте веднага. Препоръчва се по-продължи-
телна употреба (най-малко 3 месеца). Да не се превишава препо-
ръчваната доза. Хранителната добавка не замества разнообраз-
ното и балансирано хранене и здравословния начин на живот.

Предупреждения: Предназначен само за възрастни. Продуктът
трябва да се прилага с внимание при бременни или кърмещи же-
ни. Да се съхранява на сухо, при стайна температура. Да се съх-
ранява на места, недостъпни за деца.

Опаковка: 30 сашета с разтворим перорален прах, нето: 330 g

Производител: Натурпродукт

С09ВА04 DAXPAMIL DUO / ДАКСПАМИЛ ДУО

Състав: Всяка таблетка съдържа 4,00 mg терт-бутиламинов
периндоприл (perindopril tert-butylamine), съответстващо на 3,338
mg периндоприл (perindopril) и 1,25 mg индапамид (indapamide). По-

мощни вещества: Хидроксипропилбетадекс; Лактоза монохид-
рат; Повидон K25; Силикатна Микрокристална целулоза; Колои-
ден хидратиран силициев диоксид; Колоиден безводен силициев
диоксид; Магнезиев стеарат.

Показания: Лечение на есенциална хипертония; Дакспамил ДУО е
показан при пациенти, чието кръвно налягане не може да се кон-
тролира адекватно само с периндоприл.

Дозировка и начин на приложение: Перорална употреба. Една
таблетка Дакспамил ДУО дневно като еднократна доза, за пред-
почитане е да се приема сутрин и преди хранене. Когато е въз-
можно, се препоръчва индивидуално титриране на дозата с ком-
понентите. При подходящи клинични показания може да се об-
мисли директно преминаване от монотерапия към комбинация
от периндоприл/индапамид. Пациенти в старческа възраст: Ле-
чението трябва да започне след преценка на повлияването на
кръвното налягане и бъбречната функция. Пациенти с бъбречно

увреждане: Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под
30 ml/min) лечението е противопоказно. При пациенти с умерена
форма на бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-60 ml/min
се, препоръчва лечението да започне с подходяща доза свободна
комбинация. При пациенти с креатининов клирънс по-голям или
равен на 60 ml/min не е необходима промяна на дозата. Обичайно-
то медицинско проследяване трябва да включва редовно изслед-
ване на креатинина и калия.
Пациенти с чернодробно увреждане: При тежко чернодробно ув-
реждане, лечението е противопоказано. При пациенти с умерено
чернодробно увреждане не е необходима промяна на дозата. Деца

и юноши: Дакспамил ДУО не трябва да се използва при деца и
юноши, тъй като ефикасността и поносимостта на периндоп-
рил при деца и юноши, самостоятелно или в комбинация, не са
установени.

Противопоказания: Свръхчувствителност активните състав-
ки, към периндоприл или друг АСЕ инхибитор, или към други сул-
фонамиди, както и към някое от помощните вещества. Основно

правило е този лекарствен продукт да не се комбинира с неан-
тиаритмични средства, предизвикващи torsades de pointes; Анам-
неза за ангионевротичен оток (оток на Квинке); Наследст-
вен/идиопатичен ангионевротичен оток; Вторият и третият
триместьр на бременността; Тежко бъбречно увреждане (креа-
тининов клирънс под 30 ml/min); Чернодробна енцефалопатия; Хи-
покалиемия. Поради липса на достатъчен терапевтичен опит
Дакспамил ДУО не трябва да се използва при: Пациенти на диали-
за; Пациенти с нелекувана декомпенсирана сърдечна недоста-
тъчност.

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

Бременност и кърмене: Дакспамил ДУО не се препоръчва през
първия триместьр на бременността. Дакспамил ДУО е противо-
показан през втория и третия триместьр на бременността.
Дакспамил ДУО е противопоказан по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:
Дакспамил ДУО не повлиява състоянието на бдителност, но при
някои пациенти могат да настъпят индивидуални реакции, свър-
зани с понижаване на кръвното налягане, особено в началото на
лечението или в комбинация с други антихипертонични средст-
ва. В резултат на това може да се наруши способността за шо-
фиране или работа с машини.

Опаковка: Дакспамил ДУО 4 mg / 0,125 mg таблетки: Блистери
съдържа 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 таблетки. Не всички
видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

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

A16AX07 KUVAN / KУВАН

Състав: Всяка разтворима таблетка съдържа 100 mg сапропте-
рин дихидрохлорид (еквивалентни на 77 mg сапроптерин). По-
мощни вещества: Манитол E421; Калциев хидрогенфосфат, без-
воден; Кросповидон тип A; Аскорбинова киселина E300; Натриев
стеарилфумарат; Рибофлавин E101.

Показания: Kuvan е предназначен за лечение на хиперфенилалани-
немия (ХФА) при възрастни и деца на възраст най-малко 4 години
с фенилкетонурия (ФКУ), които са показали отговор на терапия-
та. Kuvan e предназначен също за лечение на хиперфенилаланине-
мия (ХФА) при възрастни и деца с тетрахидробиоптеринов
(ВФ4) дефицит, които са показали отговор на терапията.

Дозировка и начин на приложение: Терапията с Kuvan трябва да
се започне и да се следи от лекар с достатъчно опит в лечение-
то на ФКУ и BH4 дефицит. Kuvan трябва да се приема с храната
като еднократна дневна доза, по едно и също време всеки ден, за
предпочитане сутрин. Необходимо е да се следи активно за прие-
ма на фенилаланин и на общото количество белтъци с храната,
докато пациентите приемат Kuvan, с оглед осигуряване на адек-
ватен контрол на фенилаланиновите нива в кръвта и на храни-
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телния баланс. Тъй като хиперфенилаланинемията (ХФА) вследс-
твие на дефицит на ФКУ или BH4 е хронично състояние, след до-
казването на отговор Kuvan е предназначен за продължителна
употреба. Съществуват обаче твърде малко данни за продължи-
телна употреба на Kuvan.
Дозировка: Kuvan се предлага под формата на разтворими таб-
летки от 100 mg. Изчислената дневна доза на базата на телес-
ното тегло трябва да се закръгли до най-близките 100 mg и да
се приложи съответния брой таблетки. Например при изчислена
доза от 401 до 450 mg закръглянето трябва да бъде до 400 mg и
да се приемат 4 таблетки за всяка доза. Изчислена доза от 451
mg до 499 mg трябва да се закръгли на 500 mg и с всяка доза да
се приемат 5 таблетки.
ФКУ: Началната доза на Kuvan при възрастни и деца с ФКУ е 10
mg/kg телесно тегло веднъж дневно. Дозата се адаптира обик-
новено между 5 и 20 mg/kg/дневно, за постигане и поддържане на
съответни нива на фенилаланина в кръвта съгласно предвари-
телно зададените от лекаря стойности.
BH4 дефицит: Началната доза на Kuvan при възрастни и деца с
BH4 дефицит е 2 до 5 mg/kg телесно тегло веднъж дневно. Дози-
те могат да бъдат променяни до 20 mg/kg/дневно. Може да се
наложи разделяне на цялата дневна доза на 2 или 3 приема в рам-
ките на деня за оптимизиране на терапевтичния ефект.
Определяне на отговора: От изключително значение е възможно
най-ранното начало на терапията с Kuvan с оглед предотвратя-
ване на появата на необратими клинични прояви на неврологични
смущения при децата и когнитивни дефицити и психиатрични
нарушения при възрастните пациенти, поради трайно повишени-
те нива на фенилаланина в кръвта.
Отговорът на терапията се определя чрез намаляване на ниво-
то на фенилаланина в кръвта след терапия с Kuvan. Изследвания-
та на фенилаланиновите нива в кръвта трябва да се проведат
преди започване на терапията и една седмица след лечение с
Kuvan при препоръчваната начална доза. Ако се наблюдава неза-
доволително намаляване на нивата на фенилаланина в кръвта,
дозата на Kuvan може да бъде увеличавана всяка седмица до мак-
симум 20 mg/kg/дневно с продължаващо ежеседмично изследване
на нивата на фенилаланина в кръвта за период от един месец.
През цялото време приемът на фенилаланин с храната трябва да
се задържа на постоянно ниво. Като задоволителен се определя
отговор, който води до   30% намаление на нивото на фенилала-
нина в кръвта или до достигане на терапевтичните цели за ни-
вото на фенилаланина в кръвта, зададени за отделния пациент
от лекуващия лекар. Пациентите, които не успяват да достиг-
нат това ниво на отговор в рамките на описания едномесечен
пробен период, трябва да се смятат за неповлияващи се от ле-
чението и не трябва да бъдат лекувани с Kuvan. След установя-
ване на отговор към Kuvan дозата може да се адаптира в рамки-
те на 5 до 20 mg/kg/дневно в зависимост от отговора към те-
рапията. Препоръчва се изследване нивата на фенилаланина и ти-
розина в кръвта една или две седмици след всяка промяна на до-
зата и честото им проследяване след това. Пациентите на те-
рапия с Kuvan трябва да спазват диета с ограничен прием на фе-
нилаланин и да се подлагат на периодична оценка на клиничното
им състояние (напр. проследяване на кръвните нива на фенилала-
нина и тирозина, прием на хранителни вещества и психомотор-
но развитие).
Начин на приложение: Таблетките трябва да се приемат като

еднократна дневна доза с храната, с цел подобряване на абсорб-
цията и по едно и също време на денонощието, за предпочитане
сутрин. Указаният брой таблетки трябва да се поставят в ча-
ша с вода и да се разбъркат до пълното им разтваряне. Pазтво-
рът трябва да бъде погълнат в рамките на 15 - 20 минути.
За дози под 100 mg, една таблетка трябва да се разтвори в 100
ml вода и да се приложи обема разтвор, който съответства на
предписаната доза. Необходимо е да се използва точно измерва-
що средство с подходящо градуиране, за да се приложи съответ-
ния обем от разтвора.
Възрастни: Таблетките трябва да се поставят в стъклена или
порцеланова чаша със 120 до 240 ml вода и да се разбъркват, до-
като се разтворят.
Педиатрична популация: Таблетките трябва да се поставят в
стъклена или порцеланова чаша с не повече от 120 ml вода и да
се разбъркват, докато се разтворят.
Промяна на дозата: Терапията с Kuvan може да доведе до намаля-
ване на фенилаланиновите нива в кръвта под желаните терапев-
тични стойности. Може да се наложи промяна в дозата на сап-
роптерина или количеството фенилаланин, приеман с храната, с
цел достигане и поддържане на нива на фенилаланина в кръвта в
рамките на желаните терапевтични стойности. Нивата на фе-
нилаланина и тирозина в кръвта трябва да се изследват, особе-
но при децата, една до две седмици след всяка промяна в дозата
и след това често да се проследяват под ръководството на ле-
куващия лекар. Ако по време на терапията с Kuvan се наблюдава
недостатъчен контрол на нивата на фенилаланина в кръвта,
трябва да се преразгледа как пациентът спазва предписаното
лечение и диета преди промяна в дозата на Kuvan. Прекратяване
на терапията с Kuvan трябва да става само под лекарско наблю-
дение. Може да се наложи по-често проследяване, тъй като е въз-
можно да се повишат нивата на фенилаланина в кръвта. Може да
се наложи промяна в хранителния режим с цел задържане нивата
на фенилаланина в кръвта в желаните терапевтични граници.
Специални групи пациенти: Kuvan не е проучван специално при де-
ца под 4-годишна възраст. Липсват данни за безопасността и
ефикасността на Kuvan при пациенти над 65-годишна възраст.
Да се подхожда внимателно при предписване на препарата на па-
циенти в старческа възраст.  Липсват данни за безопасността
и ефикасността на Kuvan при пациенти с бъбречна или чернод-
робна недостатъчност. Да се подхожда внимателно при пред-
писване на препарата на такива пациенти.

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

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Пациентите на терапия с Kuvan трябва да спазват диета с ог-
раничен прием на фенилаланин и да преминават през периодична
оценка на клиничното им състояние (напр. проследяване на кръв-
ните нива на фенилаланина и тирозина, прием на хранителни ве-
щества и психомоторно развитие). Продължителната или пов-
таряща се дисфункция на метаболитния път фенилаланин-тиро-
зин-дихидрокси-L-фенилаланин (DOPA) може да доведе до недос-
татъчен синтез на белтъци и невротрансмитери в организма.
Продължителната експозиция на ниски нива на фенилаланин и ти-
розин в кръвта в кърмаческа възраст се свързва с нарушения в
развитието на нервната система. Необходима е активна намеса
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за поддържане на приема на фенилаланин и на протеини с храната
по време на терапията с Kuvan с оглед осигуряване на адекватен
контрол на кръвните нива на фенилаланина и тирозина и храни-
телния баланс. По време на заболяване се препоръчва консулта-
ция с лекар, тъй като нивото на фенилаланина в кръвта може да
се повиши. Информацията относно дълготрайното приложение
на Kuvan е ограничена. Препоръчва се внимателно прилагане на
сапроптерин при пациенти с предразположение към гърчове. При
такива пациенти се съобщава за гърчове и изостряне на гърчо-
вата симптоматика. Сапроптерин трябва да се прилага внима-
телно при пациенти, които получават едновременна терапия с
леводопа, тъй като комбинираната терапия със сапроптерин
може да доведе до повишена възбудимост и раздразнителност.
Специални групи пациенти: Kuvan не е проучван специално при де-
ца под 4-годишна възраст . Липсват данни за безопасността и
ефикасността на Kuvan при пациенти над 65-годишна възраст.
Да се предписва с повишено внимание на пациенти в старческа
възраст. Липсват данни за безопасността и ефикасността на
Kuvan при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми
на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимо-
действията. Въпреки че не са правени проучвания за ефекта от
едновременното въвеждане на инхибитори на дихидрофолатре-
дуктазата (напр. метотрексат, триметоприм), съществува
вероятност тези препарати да окажат влияние върху метабо-
лизма на BH4. Препоръчва се внимание при прилагане на Kuvan ед-
новременно с тези препарати. BH4 е кофактор на синтетазата
на азотния оксид. Препоръчва се внимателно прилагане на Kuvan
едновременно с препарати, които предизвикват вазодилатация,
включително и тези с локално приложение, посредством повлия-
ване на метаболизма или действието на азотния оксид (NO),
включително класически NO-донори (напр. глицерил тринитрат
(GTN), изосорбид динитрат (ISDN), нитропрусид натрий (SNP),
молсидомин, инхибитори на фосфодиестеразата тип 5 (PDE-5) и
миноксидил.  Kuvan трябва да се прилага внимателно при пациен-
ти, които се лекуват с леводопа.При пациенти с BH4 дефицит са
наблюдавани гърчове, изостряне на гърчовата симптоматика,
повишена възбудимост и раздразнителност при едновременно
приложение на леводопа и сапроптерин.

Фертилитет, бременност и кърмене: За Kuvan няма клинични
данни. Към прилагане на Kuvan трябва да се прибягва само ако
строгият контрол на диетата не води до достатъчно намаля-
ване на нивата на фенилаланина в кръвта. На бременни жени
трябва да се предписва с повишено внимание.  Не е известно да-
ли сапроптерин или неговите метаболити се екскретират в
кърмата. Kuvan не трябва да се прилага по време на кърмене.

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

Опаковка: Полиетиленова (HDPE) бутилка. Всяка бутилка съдържа
30, 120 или 240 таблетки. 1 бутилка в картонена опаковка. Не
всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Merck Serono Europe
Limited, UK

МАСЛО ОТ ВЕЧЕРНА ИГЛИКА / PRIM ROSE OIL
хранителна добавка

Състав: Всяка желатинова капсула съдържа: Масло от вечерна
иглика (Oenothera erythrosepala Borb) - 1000 mg.

Действие: Маслото от вечерна иглика съдържа в голeми коли-
чества две есенциални омега 6 мастни киселини - линолова и га-
ма линоленова (GLA). Те играят важна роля за нормалното функ-
циониране на човешкия организъм. GLA оказва положителен
ефект за производството на хормона простагландин, повлияващ
възпалителните процеси в организма. Маслото повлиява благоп-
риятно състоянието на женския организъм при болезнен менст-
руален цикъл, физиологичните проблеми при климакс, отпадна-
лост, чувство на безпокойство, раздразнителност. Влияе поло-
жително върху връзките на малкия таз.  Способства за разреж-
дане натрупванията на мазнини в порите на кожата и допринася
за възпрепятстване появата на акне и кожни недостатъци.

Приложение: Подкрепя поддържането на естествения хормона-
лен баланс в женския организъм; Спомага за намаляване на нераз-
положението по време на менопаузата; Влияе благоприятно вър-
ху женския организъм в периода на месечния цикъл; Съдейства за
по-добра обмяна на веществата; Повлиява благоприятно кожата
при изсушаване и спомага за намаляване на черни точки и пъпки

Препоръчвана доза : По 1 капс. един път дневно, по време на хра-
нене с чаша вода.

Предупреждения: Хранителната добавка не е предназначена за
деца! Да не се превишава препоръчаната доза! Да не се използва
като заместител на разнообразното хранене! Да се съхранява на
място, недостъпно за малки деца!

Опаковка: 70 броя меки желатинови капсули.

Производител: РАМКОФАРМ ООД

ПРОПС лайка и мащерка
хранителна добавка

Състав /на 5 пастили препоръчителен дневен прием/: екстракт
прополис (стандартизиран 10% Galangin) 75 mg, екстракт лайка
50 mg, екстракт мащерка 50 mg, пълнители захар и глюкозен си-
роп, регулатор на киселинността лимонена киселина, аромат
ментол.

Показания: Благоприятен ефект върху гърлото и респираторния
тракт. Подкрепа за имунната система.

Начин на употреба: до 5 пастили дневно, по една на 2-3 часа.

Опаковка: 18 пастили.

Други видове: ПРОПС мед и лимон; ПРОПС нар и джинджифил

Производител: Фортекс Нутрасютикалс
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ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ + ЖЕН ШЕН
хранителна добавка

Състав на 1 капсула: Лиофилизирано Пчелно млечице/ Royal Jelly
Powder – 10 - HDA 4% - 167 mg; Сух стандарт. екстракт от Жен
Шен/ Extr. Radicis Ginsengi siccum - Ginsenosides 80%) - 100 mg.

Действие: Пчелното млечице съдържа 17 аминокиселини, въгле-
хидрати, протеини, липиди, хормони, ензими, витамини (С, В1,
В2, В6, Ниацин, Фолиева киселина, Пантотенова киселина ) мине-
рали и много други вещества. При фармакологични изследвания е
установено благоприятното повлияване на Пчелното млечице
върху нивата на холестерола, кръвното налягане, ставните
проблеми, физическата и психическа умора, нервността и жизне-
носта на човешкия организъм. Пчелното млечице подобрява об-
мяната на веществата и хормоналния баланс на организма,
действа положително върху клетъчната регенерация. Пчелното
млечице е естествен, богат източник на натурални хормони -
прогестерон, естроген, естрадиол и повлиява благоприятно ор-
ганизма при сексуална дисфункция и симптомите на менопауза-
та. В състава му се съдържа хормонът Дехидроепиандростерон
(ДХЕА) – известен като хормон на енергията, предпазващ орга-
низма от стареене. Пчелното млечице стимулира функциите на
надбъбречните жлези, които имат влияние върху сърдечния ри-
тъм и повишава физическата издръжливост на организма при
спортисти и хора с висока умствена и физическа активност.
Освен това, подпомага възстановяването на организма след
прекарани заболявания, депресивни състояния, безапетитие.
Жен Шен се препоръчва като средство за възстановяване на
жизнената енергия, укрепване на имунната система и повишава-
не издръжливостта на организма към стреса. Много изследвания
са доказали положителното влияние на Жен Шен за намаляване на
синдрома на хроничната умора, увеличаване на паметта и имуни-
тета на организма. Двете съставки действат синергично за то-
низиране на организма след прекарано заболяване, при пролетна
умора, физическо и психическо натоварване, при безапетитие.

Дозировка: По една капсула eдин-два пъти дневно.

Опаковка: 50 желатинови капсули.

Производител: РАМКОФАРМ ООД

СВ МАСТЕР/CV MASTER
хранителна добавка

Състав: Растителни стероли (без ГМО)  400 mg; Съдържа още:

емулгатори: Магнезиев стеарат (Е 470b) и Хидроксипропилме-
тилцелулоза (E464).

Приложение: препоръчителна дневна доза - два пъти по 1 капсула
след ядене.

Предназначение: Продукта е предназначен предимно за лица, кои-
то искат да понижат нивото на своя серумен холестерол. Про-
дукта допринася за поддържането на нормална концентрация на
холестерол в кръвта (съгласно Регламент(ЕС) No 432/2012 на
Европейската комисия).

Внимание: Пациентите, приемащи лекарства за понижаване на
серумния холестерол, трябва да приемат продукта под медицин-
ско наблюдение. Да не се превишава препоръчителната дневна
доза! Да се избягва консумирането на повече от 3 грама на ден
от растителни стероли! Не се препоръчва за бременни и кърме-
щи и за деца до 5 год. Продукта да не се използва като замести-
тел на разнообразното хранене! Препоръчва се редовна консума-
ция на плодове и зеленчуци за да се подпомогне поддържането на
нивата на каротеноидите.

Опаковка: 60 капсули от 400 mg

Производител: PARKACRE Ltd, АНГЛИЯ

Изключителен вносител за българия: BORA 1001 Co.

C09DA07 TELMIMED PLUS /ТЕЛМИМЕД ПЛЮС

Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmi-
sartan) и 12.5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни

вещества: Манитол Е421; Повидон К25 Е1201; Кросповидон
Е1202; Магнезиев стеарат r572; Меглумин; Нартиев хидроксид;
Лактоза монохидрат 49.8 mg; Микрокристална целулоза Е460;
Хипромелоза (хидрокси-пропилметилцелулоза) Е464; Натриев ни-
шестен гликолат (тип А); Червен железен оксид Е172.

Показания: Лечение на есенциална хипертония. Комбинираният
лекарствен продукт Телмимед Плюс е с фиксирани дози (80 mg
телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид) е показан за лечение на
възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно
само с телмисартан.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Телмимед Плюс се
приема от пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно кон-
тролирано при прием само на телмисартан. Преди да се премине
към този комбиниран лекарствен продукт с фиксирани дози е не-
обходимо поотделно да се титрират дозите на всеки от двата
компонента. При подходящи клинични показания може директно
да се премине от монотерапията към прием на комбинирания ле-
карствен продукт. Телмимед Плюс 80 mg/12.5 mg трябва да се
прилага един път дневно при пациенти, чието кръвно налягане не
е адекватно контролирано при самостоятелно прилагане на тел-
мисартан 80 mg.
Пациенти с бъбречно увреждане: Препоръчва се периодично прос-
ледяване на бъбречните функции. Пациенти с чернодробно увреж-
дане: При пациенти с леко до средно чернодробно уреждане дози-
ровката не трябва да надвишава Телмимед Плюс 40 mg/12.5 mg
веднъж дневно. Телмимед Плюс не е показан за лечение на пациен-
ти с тежки чернодробни нарушения. Тиазидите трябва да се из-
ползват предпазливо при пациенти с нарушени чернодробни функ-
ции.; Пациенти в напреднала възраст: Не е необходимо коригира-
не на дозата. Педиатрична популация: Не е установена безопас-
ността и ефикасността на Телмимед Плюс при деца и юноши на
възраст под 18 години. Няма налични данни.; Начин на приложе-
ние: Таблетките Телмимед Плюс са предназначени за перорално
приложение веднъж дневно и трябва да се приемат с течност, с
или без храна. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети
преди боравене или приложение на лекарствения продукт. Телми-
мед Плюс трябва да се съхранява в запечатания блистер, поради



16.04.2014 г., НОВИ ПРЕПАРАТИ, “ИНФОФАРМА”, София, тел./факс: 02/963-05-44, 02/963-45-43

14

хигроскопичните свойства на таблетките. Таблетките трябва
да се изваждат от блистера непосредствено преди употреба.

Противопоказания: Свръхчувствителност към лекарственото
вещество или към помощните вещества. Свръхчувствител-
ност към други субстанции производни на сулфонамиди (тъй ка-
то лекарственият продукт хидрохлоротиазид е сулфонамидно
производно); Второ и трето тримесечие на бременността; Хо-
лестаза и обструктивни нарушения на жлъчните пътища; Тежко
чернодробно увреждане; Тежко бъбречно увреждане (креатининов
клирънс < 30 ml/min); Рефрактерна хипокалиемия, хиперкалциемия.

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

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се препоръчва употре-
бата на ангиотензин II рецепторни антагонисти през първия
триместър на бременността. Употребата на ангиотензин II ре-
цепторни антагонисти е противопоказана през втория и тре-
тия триместьр на бременността. Тъй като няма данни относ-
но употребата на Телмимед Плюс в периода на кърмене, Телми-
мед Плюс не се препоръчва, а се предпочитат алтернативни ле-
чения с по-добре установен профил на безопасност в периода на
кърмене, особено при кърмене на новородено или преждевременно
родено дете.

Ефекти върху способността за шофиране и работя с машини:
Когато се шофира или работи с машини, трябва да се вземе под
внимание, че при антихипертензивна терапия, макар и рядко, мо-
гат да се проявят замайване или сънливост.

Опаковка: Телмисатран Хидрохлоротиазид таблетки са опакова-
ни в Алуминий/алуминий блистери x 28 таблетки в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: МЕДИКА АД

ЗЕЛЕНО КАФЕ
хранителна добавка

Съдържание в една капсула: Сух екстракт от зелено кафе /стан-
дартизиран на 50 % Chlorogenic acid / – 250 mg; Хлорогенова кисе-
лина – 125 mg; Кофеин – 20 mg.

Показания: Екстракта от зелено кафе спомага за намаляване на
апетита. Кара организма да гори мазнините след нахранване, за
да се снабди с енергия. Подпомага ускоряването на метаболизма
и допринася за нормализиране на телесното тегло. Забавя проце-
сите на стареене и предпазва клетките от действието на сво-
бодните радикали. Подобрява циркулацията на кръвта и тонуса
на мускулите.

Препоръчителна дозировка: По две капсули два пъти дневно.

Предупреждения: Хранителната добавка ЗЕЛЕНО КАФЕ е безвре-
дена. Бременни жени или кърмачки трябва да се консултират с
лекар, преди да използват подобни продукти. Трябва да се има в
предвид, че продукта съдържа кофеин.

Опаковка: Флакон с 110 желатинови капсули

Производител: РАМКОФАРМ ООД

О Б Я В И

Да възродим екстемпоралната рецептура и промени Българската фармация!
Национално съвещание на 26.04.2014 в град Враца.
За повече информация от инициаторите и организаторите: Маг.фарм. Узунови
тел. за връзка 092/620549; GSM 0889901944 и e-mail uzunov_1955@abv.bg

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