
17.12.2014 г.   Година XXII,   Брой 10 (382)

...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1; 
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg

По лекарско предписание!
КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, 
рег.№ 20020502.





Издава ИНФОФАРМА ЕООД 

София 1113, жк Гео Милев, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
За контакти: 02/963 05 44, 963 45 43; 0885 117 684
e-mail: infopharma@infopharma-bg.net
www.infopharma-bg.net 

Печат АЛИАНС ПРИНТ ЕООД

ISSN 1310-5736

Отговорност за рекламните текстове и достоверността на 

публикуваните оферти носят фирмите, които ги подават.

Всички права са запазени. Препечатването на настоящето издание 

може да се извършва само със съгласието на фирмата.

Цена: 8 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

 9 Aбонамент 

 10 Нови препарати

 17 Лекарствени прoдукти

 44 Ваксини и серуми

 44 Хомеопатични прoдукти

 45  Витамини и минерали, препарати на билкова 

основа, хранителни добавки

 57 Билки

 58 Медицински изделия 

 59 Разтвори за лещи

 59 Хигиена на устната кухина

 61  Галено-фасовъчни препарати и субстанции

 62 Медицинска козметика

 67 Детска хигиена, козметика и храни

 69 Тестове

 69 Превързочни материали

 71 Медико-хигиенни по собия 

 73  Средства за дезинфекция, дера тизация и 

дезин сек ция

 74  Апарати, медицинс ки инструменти и 

консумативи

 77  Адреси

Дата: 14.12.2011 г.

Година: XX 

Брой: 1 (351)

ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ И ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА

Дата: 17.12.2014 г. Година: XXII  Брой: 10 (382)

Весели 
празници!







Орална хигиена = най-добро здраве
Почистваща и възстановяваща вода за уста с Octenidin
octenidol® вода за уста с най-бързо действие и най-добра поносимост

Без хлорхексидин Без алкохол

 София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41; www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

Ефикасността на Octenidol е клинично потвърдена
Единствената вода за уста, на основата на Octenidin, която потиска бактерии и гъбички много по-бързо и сигурно от всички останали води за уста.

Силен бактерициден 
ефект

време на контакт = 10 sec.

Ефикасен срещу 
MRSA 

с контактно време = 15 sec.

Ефикасен
 срещу гъбички 

с контактно време = 1 min.

Ефикасен 
срещу пародонтити 

и гингивити
с контактно време = 30 sec.

Активни съставки Предимства Недостатъци

Octenidine • ефективен срещу бактерии, гъбички и 
капсулирани вируси

• бързо действие
• изключителна поносимост към кожа и лигавица
• без опасност от развитие на резистентност
• 24 часов ефект
• не оцветява зъбите

• не ефективен срещу спори и едноверижни РНК 
вируси

Chlorhexidine • ефективен срещу бактерии, гъбички и 
капсулирани вируси

• бързо първоначално действие
• остатъчно действие

• не ефективен срещу едноверижни вируси и спори
• ограничена ефективност срещу Pseudomonas sp. 
• мутагенен, алергенен и токсичен риск

Подобрена формула -ефективна и срещу гъбички (Сandida albicans)

Octenidine- единствената активна съставка с най-много предимства



CARDESART®

Лечение на есенциална хипертония при възрастни 

Лечение на сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна
систолна функция като допълнение към лечението с ACE

инхибитори или при непоносимост към тях

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД
бул. Г.М.Димитров №1, гр. София 1172, България
тел.: +359 2 962 54 54, факс: +359 2 9603 703
e-mail: info@tchaikapharma.com, www.tchaikapharma.com
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Сравнение на ефекта на Cardesart  и Losartan при хипертония

Adapted from Barkis et al.
*P<.01
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Диастолично
кръвно

налягане

Систолично
кръвно

налягане

Losartan 100 мг веднъж дневно

CARDESART  32 mg веднъж дневно

Cardesart® tablets 8 mg, 16 mg, 32 mg

* SCOPE study, 2003, H. Lithell et al ** Candesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in Mortality and Мorbidity *** Кратка характеристика на продукта

Клиничното проучване SCOPE показва понижение на 

стойностите на систоличното/ диастоличното наля-

гане при пациенти на терапия с кандесартан средно с 

21.7/10.8 mmHg в сравнение с 18.5/9.2 при пациенти с 

алтернативна антихипертензивна терапия.*

Лечението с кандесартан цилексетил намалява смърт-

ността, намалява хоспитализациите за сърдечна не-

достатъчност и подобрява симптомите при пациенти 

с левокамерна систолна дисфункция, което се демон-

стрира от програмата CHARM.**

При хипертония кандесартан предизвиква дозозависи-

ма продължителна редукция на артериалното налягане. 

Антихипертензивният ефект се дължи на пониженото 

системно периферно съпротивление без рефлекторно 

повишаване на сърдечната честота.***

Лечение на есенциална хипертония при възрастни 

Лечение на сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна
систолна функция като допълнение към лечението с ACE

инхибитори или при непоносимост към тях
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Eôèêàñåí ìåòîä ïðè:

ÍÀÒÐÓÏÂÀÍÅ ÍÀ ÓØÍÀ ÊÀË

ÍÀÌÀËßÂÀÍÅ ÍÀ ÑËÓÕÀ

ØÓÌ Â ÓØÈÒÅ

ÇÀÏÓØÂÀÍÅ ÍÀ ÓØÍÈß ÊÀÍÀË

               Otosan - Italy 
Âíîñèòåë è äèñòðèáóòîð: 

Ìåäèêúë Ñúðâèñ ÅÎÎÄ; òåë./ôàêñ: 02/ 991 76 32 
GSM: 0888 984376; å-mail: mservice@mail.orbitel.bg

КОНУС ЗА УШИ 
äðåâåí è åôèêàñåí ìåòîä 
çà îòñòðàíÿâàíå íà 
óøíàòà êàë

ïðèðîäåí îìåêîòèòåë 
àêòèâèðàù ðàçòâàðÿíåòî 
íà óøíàòà êàëСПРЕЙ ЗА УШИ 








