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Fluenz, ак тив но ве щес тво: вак си на сре щу грип (жи ва ате ню и ра на, на зал на) (influenza 
vaccine (live attenuated, intranasal)), спрей за нос, сус пен зия: 0,2 ml ап ли ка тор за нос 
х 1, х 10. MedImmune, LLC. Ни дер лан дия.
По ка за ния: про фи лак ти ка на грип при ин ди ви ди от 24-ме сеч на до 18- го диш на въз раст. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си на сре щу грип, жи ва ате ню и ра на 
АТС код: J07BB03
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Lucentis, ак тив но ве щес тво: ра ни би зу маб (ranibizumab), ин жек ци о нен раз твор: 
10 mg/ml - във фла кон х 1. Novartis Europharm Ltd. Обе ди не но крал ство. 
По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние*

Lucentis е показан при възрастни за:
•	 ле че ние на не о вас ку лар на (влаж на) въз рас то во о бус ло ве на де ге не ра ция на ма ку ла та.
•	 ле че ние на зри тел ни на ру ше ния, дъл жа щи се на ди а бе тен ма ку лен едем. 

Clopidogrel Winthrop, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC. Фран ция 
Iscover, Bristol Myers Squibb Pharma EEIG. Обе ди не но крал ство
Plavix, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC. Фран ция
ак тив но ве щес тво: кло пи дог рел (clopidogrel), фил ми ра ни таб лет ки: 75 mg - в блис тер 
х 7, х 14, х 28, х 30, 50 х 1, х 84, х 90, х 100; 300 mg - в блис тер 4 х 1, 10 х 1, 30 х 1, 
100 х 1. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Пред паз ва не от ате рот ром бо тич ни ин ци ден ти 

Кло пи дог рел е по ка зан при: 
Въз рас тни па ци ен ти с анам не за за ми о кар ден ин фар кт (от ня кол ко дни до 35  дни), 
ис хе ми чен ин султ (от 7-мия ден до 6-тия ме сец) или ус та но ве но пе ри фер но ар те ри-
ал но за бо ля ва не.
Въз рас тни па ци ен ти с ос тър ко ро на рен син дром: 
- Остър ко ро на рен син дром без еле ва ция на ST -сег мен та (нес та бил на сте но кар дия 
или ми о кар ден ин фар кт без Q-зъ бец), вклю чи тел но па ци ен ти на ко и то е пос та вен 
стент след пер ку тан на ко ро нар на ин тер вен ция, в ком би на ция с аце тил са ли ци ло ва 
ки се ли на (АСК). 
- Остър ми о кар ден ин фар кт с еле ва ция на ST- сег мен та, в ком би на ция с АСК при 
ме ди ка мен тоз но ле ку ва ни па ци ен ти, под хо дя щи за тром бо ли тич на те ра пия.

•	 Пред паз ва не от ате рот ром бо тич ни и тром бо ем бо лич ни ин ци ден ти при 
пред сър дно мъж де не 

-------------------------------
* Разширението на показанието е отпечатано в удебелен шрифт (бел. ред.)
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при въз рас тни па ци ен ти с пред сър дно мъж де не, ко и то 
имат по не един рис ков фак тор за съ до ви ин ци ден ти, 
кои то не са под хо дя щи за ле че ние с ан та го нист на ви та-
мин к и ко и то имат ни сък риск за кър ве не, кло пи дог рел 
е по ка зан в ком би на ция с аск за пред паз ва не от ате-
ротром бо тич ни и тром бо ем бо лич ни ин ци ден ти, вклю чи-
тел но ин султ.

Simponi, ак тив но ве щес тво: го ли му маб (golimumab), ин жек ци-
о нен раз твор: 50 mg - в пред ва ри тел но на пъл не на пи сал ка или 
в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов ка 0,5 ml x 1, x  3. Janssen 
Biologics B.V. Ни дер лан дия. По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Рев ма то и ден ар трит 

Simponi, в ком би на ция с ме тот рек сат (MTX), е по ка зан за:
- ле че ние на уме ре но те жък до те жък ак ти вен рев ма то и-

ден ар трит при въз рас тни, ко га то от го во рът на ле че ни е-
то с мо ди фи ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма то ид ни сред ства 
(DMARD), вклю чи тел но и с MTX, не е дос та тъ чен.

- ле че ние на те жък, ак ти вен и прог ре си ращ рев ма то и-
ден ар трит при въз рас тни, ко и то пре ди то ва не са ле-
ку ва ни с MTX.

има дан ни, че Simponi в ком би на ция с MTX на ма ля ва 
ско рос тта на прог ре сия на став но то ув реж да не, оце не но 
рен тге ног раф ски, и по доб ря ва фи зи чес ка та фун кция.

•	 Псо ри а ти чен ар трит 
Simponi, са мос то я тел но или в ком би на ция с MTX, е по ка зан 
за ле че ние на ак ти вен и прог ре си ращ псо ри а ти чен ар трит 
при въз рас тни па ци ен ти, ко га то от го во рът на пред шес тва що 
ле че ние с мо ди фи ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма то ид ни сред-
ства, не е дос та тъ чен. Има дан ни, че Simponi по доб ря ва и 
те лес ни те фун кции на па ци ен ти те от та зи по пу ла ция. 

•	Анки ло зи ращ спон ди лит 
Simponi е по ка зан за ле че ние на те жък ак ти вен ан ки ло зи ращ 

спон ди лит при въз рас тни па ци ен ти, ко и то са има ли не дос-
та тъ чен от го вор на кон вен ци о нал но то ле че ние.

за пе ри о да 01.02.2011 - 28.02.2011

Daliresp
Libertek
ак тив но ве щес тво: роф лу ми ласт (roflumilast), фил ми ра ни таб-
лет ки: 500 mg - в блис тер х 10, х 30, х 90. Nycomed GmbH. Гер-
ма ния
По ка за ния: за под дър жа що ле че ние на теж ка хро нич на об струк-
тив на бе лод роб на бо лест (фор си ран ек спи ра то рен обем за 1 
sec, след при ла га не на брон хо ди ла та тор, под 50% от прог но зи-
ра ния), свър за на с хро ни чен брон хит при въз рас тни с анам не за 
за чес ти обос тря ния, в до пъл не ние към ле че ни е то, при ла га но за 
ди ла та ция на брон хи те.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти ас тма тич ни сред-
ства за сис тем но при ло же ние
АТС код: R03DX07
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Esbriet, ак тив но ве щес тво: пир фе ни дон (pirfenidone), твър ди 
кап су ли: 267 mg - в блис тер х 63 (1 x 21 и 1 x 42), х 252 (4 x 63); 

във фла кон х 270. InterMune UK Ltd. Обе ди не но крал ство
По ка за ния: Esbriet е по ка зан при въз рас тни за ле че ни е то на ле-
ка до уме ре на иди о па тич на бе лод роб на фиб ро за.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: иму но суп ре со ри
АТС код: L04AX05
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Ста тус: ле кар ство си рак

Xiapex, ак тив но ве щес тво: ко ла ге на за от clostridium 
histolyticum (collagenase clostridium histolyticum), прах и раз-
тво ри тел за ин жек ци о нен раз твор: 0,9 mg - във фла ко ни х 3 ml 
(прах) и х 5 ml (раз тво ри тел). Pfizer Ltd. Обе ди не но крал ство
По ка за ния: Xiapex е пред наз на чен за ле че ние на кон трак ту ра на 
Dupuytren при въз рас тни па ци ен ти с пал пи ра що се уп лът не ние.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ле кар ства за ле че ние 
на за бо ля ва ни я на мус кул но-ске лет на та сис те ма - ен зи ми
АТС код: M09AB02
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

Baraclude, ак тив но ве щес тво: ен те ка вир (entecavir), фил ми ра-
ни таб лет ки: 0,5 mg, 1 mg - в блис тер 30 х 1, 90 х 1; в бу тил ка 
х 30, х 90; пе ро ра лен раз твор 0,05 mg/ml - в бу тил ка 210 ml. 
Bristol Myers Squibb Pharma EEIG. Обе ди не но крал ство. По ог ра-
ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
Baraclude е по ка зан за ле че ние на хро нич на ин фек ция с ви ру са 
на хе па тит B (HBV) при въз рас тни с:
•	 ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не и дан ни за ак тив на 

ви рус на реп ли ка ция, пер сис ти ра що по ви ше ние на ни ва та 
на се рум на та ала нин ами нот ран сфе ра за (ALT) и хис то ло-
гич ни дан ни за ак тив но въз па ле ние и/или фиб ро за.

•	 де ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не 
и за ком пен си ра но и де ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля-
ва не, то ва по ка за ние се ба зи ра на дан ни те от кли нич но про уч-
ва не при па ци ен ти, ко и то до се га не са ле ку ва ни с нук ле о зи ди, с 
HBeAg по ло жи тел на и HBeAg от ри ца тел на HBV ин фек ция.

PREZISTA, ак тив но ве щес тво: да ру на вир (darunavir), фил ми ра-
ни таб лет ки в бу тил ка: 75 mg х 480, 150 mg х 240, 300 mg х 120, 
400 mg х 60, 600 mg х 60. Janssen-Cilag International NV. Бел гия. 
По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
PREZISTA, при ла ган съв мес тно с нис ка до за ри то на вир, е пред-
наз на чен за упот ре ба в ком би на ция с дру ги ан ти рет ро ви рус ни 
ле кар стве ни про дук ти, за ле че ние на па ци ен ти с ин фек ция, при-
чи не на от ви ру са на чо веш кия иму но де фи цит (HIV-1).
PREZISTA мо же да се из пол зва за при ла га не на под хо дя щи 
до зо ви ре жи ми:
•	 за ле че ни е то на HIV-1 ин фек ция при въз рас тни па ци ен-

ти, пре ми на ли ан ти рет ро ви рус на те ра пия, вклю чи тел но 
и те зи, ко и то са ин тен зив но ле ку ва ни пре ди то ва;

•	 за ле че ни е то на HIV-1 ин фек ция при де ца и юно ши над 6 
го ди ни и с тег ло ми ни мум 20 kg пре ми на ли ан ти рет ро-
ви рус на те ра пия.

При взе ма не то на ре ше ние за за поч ва не на ле че ние с PREZISTA, 
съв мес тно с нис ка до за ри то на вир, тряб ва да се об съ ди вни-
ма тел но про веж да но то пре ди то ва ле че ние при все ки от де лен 
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па ци ент и ви до ве те му та ции, свър за ни с раз лич ни те сред ства. 
Изпол зва не то на PREZISTA тряб ва да се ръ ко во ди от из след ва-
ни я та на ге но ти па и фе но ти па (ко га то са въз мож ни) и про веж-
да но то пре ди то ва ле че ние.

за пе ри о да 01.03.2011 - 31.03.2011

GILENYA, ак тив но ве щес тво: фин го ли мод (fingolimod), твър ди 
кап су ли: 0,5 mg - в блис тер х 7, х 28, х 84 (3 х 28), 7 х 1. Novartis 
Europharm Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Gilenya е по ка за на ка то са мос то я тел на те ра пия, 
мо ди фи ци ра ща хо да на бо лес тта при ви со ко ак тив на прис тъп-
но-ре ми тен тна фор ма на мно жес тве на скле ро за, при след ни те 
гру пи па ци ен ти:
•	 Па ци ен ти с ви со ка ак тив ност на бо лес тта, въп ре ки ле че-

ни е то с ин тер фе рон бе та. Те зи па ци ен ти мо гат да се де фи-
ни рат ка то па ци ен ти, ко и то не са се пов ли я ли от пъ лен и 
адек ва тен курс (обик но ве но по не ед но го диш но ле че ние) с 
ин тер фе рон бе та. Па ци ен ти те тряб ва да имат по не 1 ре ци-
див през пред ход на та го ди на, до ка то са би ли ле ку ва ни, и да 
имат най-мал ко 9 хи пе рин тен зи тет ни T2  ле зии, до ка за ни с 
ЯМР на че ре па или по не 1 га до лин-фик си ра ща ле зия. “Не-
пов ли я ващ се от ле че ни е то” мо же да се де фи ни ра и ка то 
па ци ент с неп ро ме не на или на рас на ла чес то та на ре ци ди-
ви те или с про дъл жа ва щи теж ки ре ци ди ви, в срав не ние с 
пред ход на та го ди на. 

или 
•	 Па ци ен ти с бър зо прог ре си ра ща мно жес тве на скле ро за с 

теж ки ре ци ди ви ра щи прис тъ пи, де фи ни ра на ка то 2 или по-
ве че ин ва ли ди зи ра щи прис тъ па за ед на го ди на и на ли чие на 
1 или по ве че мо зъч ни га до лин-фик си ра щи ле зии на ЯМР, 
или зна чи тел но уве ли че ние на T2  ле зи и те, в срав не ние с 
пос лед ния, не от дав на нап ра вен, ЯМР. 

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: се лек тив ни иму но-
суп ре со ри
АТС код: L04AA27
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

HALAVEN, ак тив но ве щес тво: ери бу лин (eribulin), ин жек ци о нен 
раз твор: 0,44 mg/ml - във фла ко ни по 2 ml x 1, x 6. Eisai Europe 
Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Мо но те ра пи я та с HALAVEN е по ка за на за ле че ние на 
па ци ен ти с ло кал но аван си рал или ме тас та ти чен рак на гър да-
та, ко и то са има ли прог ре сия след по не две хи ми о те ра пев тич-
ни схе ми за аван си ра ло за бо ля ва не. Пред хож да ща та те ра пия 
тряб ва да е включ ва ла ан тра цик лин и так сан, ос вен ако па ци ен-
ти те не са би ли под хо дя щи за те зи ви до ве ле че ния.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: дру ги ан ти не оп лас-
тич ни сред ства
АТС код: L01XX41
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние. 

JEVTANA, ак тив но ве щес тво: ка ба зи так сел (cabazitaxel), кон-
цен трат и раз тво ри тел за ин фу зи о нен раз твор: 60 mg - във фла-
ко ни по 1,5 ml (кон цен трат) и 4,5 ml (раз тво ри тел)
Sanofi-aventis. Фран ция.
По ка за ния: JEVTANA в ком би на ция с пред ни зон или пред ни зо-

лон е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с хор мо но реф рак те рен 
ме тас та ти чен рак на прос та та та, ле ку ва ни пре ди то ва по схе ма, 
съ дър жа ща до це так сел.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти не оп лас тич ни 
сред ства, так са ни
АТС код: все още не е оп ре де лен 
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

Teysuno, ак тив но ве щес тво: те га фур (tegafur), ги ме-
ра цил (gimeracil) и оте ра цил (oteracil), твър ди кап-
су ли: 15 mg/4,35 mg/11,8 mg - в блис тер х 42, х 126; 
20 mg/5,8 mg/15,8 mg - в блис тер х 42, х 84. Taiho Pharma 
Europe Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Teysuno е по ка зан при въз рас тни за ле че ние на рак 
на сто ма ха в нап ред нал ста дий, ко га то се при ла га в съ че та ние 
с цис пла тин.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти не оп лас тич ни 
сред ства, ан ти ме та бо лит ни сред ства 
АТС код: L01BC53
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние. 

Trobalt, ак тив но ве щес тво: ре ти га бин (retigabine), фил ми ра ни 
таб лет ки: 50 mg, 100 mg - в блис тер х 21, х 84, х 168; 200 mg, 
300 mg, 400 mg - в блис тер х 84, х 168. Glaxo Group Ltd. Обе ди-
не но крал ство.
По ка за ния: Trobalt е по ка зан за до пъл ва ща те ра пия на пар ци ал-
ни прис тъ пи със или без вто рич на ге не ра ли за ция при па ци ен ти 
с епи леп сия, на въз раст на и над 18 го ди ни.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти е пи леп ти ци
АТС код: N03AX21
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Pumarix, ак тив но ве щес тво: вак си на сре щу пан де ми чен грип 
(H5N1) (фраг мен ти ран ви ри он, инак ти ви ран, с адю вант) 
(Pandemic influenza vaccine (H5N1)(split virion, inactivated, 
adjuvanted)), сус пен зия и емул сия за ин жек ци он на емул сия - 
във фла ко ни по 2,5 ml x 50. GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Бел-
гия.
По ка за ния: Про фи лак ти ка на грип при офи ци ал но обя ве на пан-
де мич на об ста нов ка.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си ни сре щу грип
АТС код: J07BB02
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

XEPLION, ак тив но ве щес тво: па ли пе ри дон (paliperidone), ин-
жек ци он на сус пен зия с удъл же но ос во бож да ва не: 25 mg, 
50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg - 1 пред ва ри тел но на пъл не на 
сприн цов ка плюс 2 иг ли. Janssen-Cilag International NV. Бел гия.
По ка за ния: XEPLION е по ка зан за под дър жа що ле че ние на ши-
зоф ре ния при въз рас тни па ци ен ти, ста би ли зи ра ни с па ли пе ри-
дон или рис пе ри дон.
При из бра ни въз рас тни па ци ен ти с ши зоф ре ния и пред ход но 
пов ли я ва не от пе ро ра лен
па ли пе ри дон или рис пе ри дон, XEPLION мо же да се из пол зва без 
пред ва ри тел но ста би ли зи ра не с пе ро рал но ле че ние, ако пси хо-
тич ни те сим пто ми са ле ки до уме ре ни и е не об хо ди мо дъл го дей-
ства що ин жек ци он но ле че ние.
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Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан тип си хо ти ци
АТС код: N05AX13
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Humira, ак тив но ве щес тво: ада ли му маб (adalimumab), ин-
жек ци о нен раз твор 40 mg/0,8 ml - в пред ва ри тел но на пъл не на 
сприн цов ка или пи сал ка х 1, х 2, х 4, х 6. Abbott Laboratories Ltd. 
Обе ди не но крал ство. По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние. 
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
По ли ар ти ку ла рен юве ни лен иди о па ти чен ар трит

Humira в ком би на ция с ме тот рек сат е по ка за на за ле че ние 
на ак ти вен по ли ар ти ку ла рен юве ни лен иди о па ти чен ар трит 
при де ца и юно ши на въз раст от 4 до 17  го ди ни, при ко и-
то от го во рът към пред шес тва що ле че ние с един или по ве че 
мо ди фи ци ра щи за бо ля ва не то ан ти рев ма тич ни ле кар стве ни 
про дук та (DMARDs) e не дос та тъ чен. Humira мо же да се при-
ла га ка то мо но те ра пия в слу чай на не по но си мост към ме-
тот рек сат или ко га то про дъл жи тел но то ле че ние с ме тотрек-
сат не е под хо дя що. Humira не е про у че на при де ца под 
4-го диш на въз раст.

INOmax, ак тив но ве щес тво: азо тен ок сид (nitric oxide), газ за 
ин ха ла ция: 400 ppm mol/mol, 800 ppm mol/mol - в алу ми ни ев 
га зов ци лин дър х 2 L, х 10 L. INO Therapeutics AB. Шве ция. По 
ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
За ед но с вен ти ла тор на под дръж ка и дру ги под хо дя щи ак тив ни 
суб стан ции, INOmax е по ка зан:
•	 за ле че ние на но во ро де ни след 34 гес та ци он на сед ми ца с 

хи пок сич на рес пи ра тор на не дос та тъч ност, свър за на с кли-
нич ни или ехо кар ди ог раф ски дан ни за пул мо нар на хи пер то-
ния, за да се по доб ри ок си ге ни ра не то и да се на ма ли нуж да-
та от ек стра кор по рал но мем бран но ок си ге ни ра не.

•	 ка то част от ле че ни е то на пе ри и пост-опе ра тив на пул-
мо нар на хи пер то ния при въз рас тни и но во ро де ни, мал-
ки де ца, де ца и юно ши, въз раст от 0 - 17 го ди ни, в ре зул-
тат от сър деч ни опе ра ции, с цел се лек тив но на ма ля ва не 
на пул мо-ар те ри ал но то на ля га не и по доб ря ва не на фун-
кци я та и ок си ге ни ра не то на дяс на та ка ме ра.

за пе ри о да 01.04.2011 - 30.04.2011

Hizentra, ак тив но ве щес тво: чо веш ки иму ног ло бу лин, нор ма-
лен (human normal immunoglobulin), ин жек ци о нен раз твор за 
под кож но при ло же ние: 200 mg/ml - във фла кон 5 ml x 1, x 10, 
x 20; фла кон 10 ml x 1, x 10, x 20; фла кон 15 ml x 1, x 10, x 20; 
фла кон 20 ml x 1, x 10, x 20. CSL Behring GmbH. Гер ма ния.
По ка за ния: замес ти тел на те ра пия при де ца и въз рас тни при син-
дро ми на пър ви чен иму но де фи цит, ка то:
•	 вро де на ага маг ло бу ли не мия и хи по га маг ло бу ли не мия 
•	 обик но вен про мен лив иму но де фи цит 
•	 те жък ком би ни ран иму но де фи цит 
•	 де фи цит на под кла со ве IgG с ре ку рен тни ин фек ции. 
За мес ти тел на те ра пия при ми е лом или хро нич на лим фо цит на 
лев ке мия с теж ка вто рич на хи по га маг ло бу ли не мия и ре ку рентни 
ин фек ции.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: иму ног ло бу ли ни, 

нор мал ни чо веш ки, за ек стра вас ку лар но при ло же ние
АТС код: J06BA01
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

Pravafenix, ак тив но ве щес тво: пра вас та тин (pravastatin) и фе-
но фиб рат (fenofibrate), твър ди кап су ли: 40 mg/160 mg - в блис-
тер или бу тил ка х 30, х 60, х 90. Laboratoires SMB s.a. Бел гия.
По ка за ния: за ле че ние на въз рас тни па ци ен ти с ви сок риск от 
раз ви тие на ис хе мич на бо лест на сър це то със сме се на дис ли-
пи де мия, ха рак те ри зи ра ща се с ви со ки ни ва на триг ли це ри ди 
и нис ки ни ва на HDL хо лес те рол, чи и то ни ва на LDL-C са адек-
ват но кон тро ли ра ни по вре ме на мо но те ра пия с пра вас та тин 
40 mg.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: липи до мо ди фи ци ра-
щи сред ства, ин хи би то ри на HMG CoA ре дук та за та, в ком би на-
ция с дру ги ли пи до мо ди фи ци ра щи сред ства
АТС код: C10BA03
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Rasilamlo, ак тив но ве щес тво: алис ки рен (aliskiren) и ам ло ди-
пин (amlodipine), фил ми ра ни таб лет ки: 
150 mg/5 mg 
150 mg/10 mg 
300 mg/5 mg 
300 mg/10 mg 
в блис тер х 14, х 28, х 30, х 56, х 90, х 98, 56 х 1, х 98 (2 x 49 x 1), 
х 280(20 x 14).
Novartis Europharm Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: за ле че ние на есен ци ал на хи пер то ния при въз растни 
па ци ен ти, при ко и то не е пос тиг нат за до во ли те лен кон трол вър-
ху ар те ри ал но то на ля га не при са мос то я тел но при ла га не на 
алис ки рен или ам ло ди пин.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: сред ства, пов ли я ва-
щи ре нин-ан ги о тен зи но ва та сис те ма, ре ни но ви ин хи би то ри
АТС код: C09XA53
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Remicade, ак тив но ве щес тво: ин флик си маб (infliximab), прах 
за кон цен трат за ин фу зи о нен раз твор: 100 mg - във фла кон х 1, 
х 2, х 3, х 4, х 5. Janssen Biologics B.V., Ни дер лан дия. По ог ра ни-
че но ле кар ско пред пи са ние. 
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Рев ма то и ден ар трит:

Remicade, в ком би на ция с ме тот рек сат, е по ка зан за на ма-
ля ва не на приз на ци те и сим пто ми те, как то и пос ти га не на 
по доб ре ние във фи зи чес ка та фун кция, при:
- въз рас тни па ци ен ти с ак тив на бо лест с не дос та тъ чен от го-
вор на ле че ни е то с мо ди фи ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма то-
ид ни сред ства (DMARD), вклю чи тел но и ме тот рек сат.
- въз рас тни па ци ен ти с теж ка, ак тив на и прог ре си ра ща бо-
лест, ко и то не са ле ку ва ни с ме тот рек сат или дру ги DMARD.
При те зи па ци ен ти се наб лю да ва за ба вя не на прог ре си я та 
на став но то ув реж да не, ко е то се до каз ва рен тге ног раф ски.

•	 Бо лест на Crohn при въз рас тни:
- Ле че ние на сред но теж ка до теж ка бо лест на Crohn в ак ти-
вен ста дий, при въз рас тни па ци ен ти с не дос та тъ чен от го вор 
на про ве ден ця лос тен курс на те ра пия с кор ти кос те ро и ди и/
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или иму но суп ре со ри в мак си мал на до за; или та ки ва, ко и то 
не по на сят или при ко и то има ме ди цин ски про ти во по ка за-
ния за та ка ва те ра пия.
- Ле че ние на фис ту ли зи ра ща бо лест на Crohn в ак ти вен 
ста дий при въз рас тни па ци ен ти с не дос та тъ чен от го вор на 
ця лос тен курс на стан дар тна те ра пия (вклю чи тел но с при-
ло же ние на ан ти би о ти ци, дре ни ра не и иму но суп ре си ра ща 
те ра пия).

•	 Бо лест на Crohn при де ца:
Remicade е по ка зан за ле че ние на теж ка бо лест на Crohn 
в ак ти вен ста дий при де ца и юно ши на въз раст от 6 до 17 
 го ди ни, ко и то на се от го во ри ли на стан дар тна те ра пия, 
включ ва ща кор ти кос те ро ид, иму но мо ду ла тор и пър вич на 
хра ни тел на те ра пия или ко и то про я вя ват не по но си мост, 
или при ко и то има про ти во по ка за ния за та ка ва те ра пия. 
Про уч ва ни я та с из пол зва не то на Remicade са пра ве ни са мо 
при съв мес тно то му при ло же ние със стан дар тна иму но суп-
ре си ра ща те ра пия.

•	 Улце ро зен ко лит:
Remicade е по ка зан за ле че ние на уме ре но те жък до те жък 
ак ти вен ул це ро зен ко лит при въз рас тни па ци ен ти с не дос-
та тъ чен от го вор на стан дар тна те ра пия, вклю чи тел но и с 
кор ти кос те ро и ди, 6- мер кап то пу рин (6-MP) или аза ти оп рин 
(AZA), или та ки ва, ко и то не по на сят, или при ко и то има про-
ти во по ка за ния за та ка ва те ра пия.

•	 Анки ло зи ращ спон ди лит:
Remicade е по ка зан за ле че ние на те жък, ак ти вен ан ки ло зи-
ращ спон ди лит при въз рас тни па ци ен ти, ко и то са с не дос-
та тъ чен от го вор на стан дар тна те ра пия.

•	 Псо ри а ти чен ар трит:
Remicade е по ка зан за ле че ние на ак ти вен и прог ре си ращ 
псо ри а ти чен ар трит при въз рас тни па ци ен ти с не дос та тъ чен 
от го вор на пред шес тва ща те ра пия с DMARD.
Remicade тряб ва да се при ла га:
- или в ком би на ция с ме тот рек сат
- или са мос то я тел но при па ци ен ти с не по но си мост към ме-
тот рек сат, или при ко и то ле че ни е то с ме тот рек сат е про ти-
во по ка за но.
До ка за но е, че Remicade по доб ря ва фи зи чес ка та фун кция 
на па ци ен ти с псо ри а ти чен ар трит и за ба вя ско рос тта на 
прог ре сия на пе ри фер но то став но ув реж да не, из ме ре но 
рен тге ног раф ски, при па ци ен ти с по ли ар трит ни си мет рич ни 
фор ми на бо лес тта.

•	 Псо ри а зис:
Remicade е по ка зан за ле че ние на уме ре но те жък до те-
жък псо ри а зис с пла ки при въз рас тни па ци ен ти, ко и то не 
от го ва рят, имат про ти во по ка за ния или не по но си мост към 
ле че ние с дру ги сис тем ни пре па ра ти, вклю чи тел но цик лос-
по рин, ме тот рек сат или PUVA.

Herceptin, ак тив но ве щес тво: трас ту зу маб (trastuzumab), прах 
за кон цен трат за ин фу зи о нен раз твор: 150 mg - във фла кон х 1. 
Roche Registration Ltd., Обе ди не но крал ство. По ог ра ни че но ле-
кар ско пред пи са ние. 
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Рак на млеч на та жле за 
Ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за 

Herceptin е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2-по ло жи-
те лен ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за: 
- ка то мо но те ра пия за ле че ние на те зи па ци ен ти, ко и то са 
би ли ле ку ва ни с не по-мал ко от две хи ми о те ра пев тич ни схе-
ми по по вод ме тас та зи ра ло то за бо ля ва не. Пред хож да ща та 
хи ми о те ра пия тряб ва да е включ ва ла по не ан тра цик лин и 
так сан, ос вен ако па ци ен ти те не са би ли под хо дя щи за по-
доб но ле че ние. Па ци ен ти те, по ло жи тел ни за хор мо нал ни 
ре цеп то ри, тряб ва да са про ве ли не ус пеш но и хор мо нал но 
ле че ние, ос вен ако па ци ен ти те са би ли не под хо дя щи за по-
доб но ле че ние. 
- в ком би на ция с пак ли так сел за ле че ние на те зи па ци ен ти, 
ко и то не са би ли ле ку ва ни с хи ми о те ра пия за ме тас та зи ра-
ло за бо ля ва не и при ко и то не е под хо дя що при ла га не то на 
ан тра цик лин.
- в ком би на ция с до це так сел за ле че ние на те зи па ци ен ти, 
ко и то не са би ли ле ку ва ни с хи ми о те ра пия за ме тас та зи ра-
ло за бо ля ва не. 
- в ком би на ция с аро ма та зен ин хи би тор за ле че ние на па-
ци ен ти в пос тме но па у за, по ло жи тел ни за хор мо нал ни ре-
цеп то ри, с ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за, не ле ку ва ни 
пре ди то ва с трас ту зу маб. 

Ра нен ста дий на рак на млеч на та жле за 
Herceptin е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2 по ло жи-
те лен рак на млеч на та жле за в ра нен ста дий: 
- след опе ра ция, хи ми о те ра пия (не о а дю ван тна или адю-
ван тна) и лъ че ле че ние (ако е при ло жи мо). 
- след адю ван тна хи ми о те ра пия с док со ру би цин и цик-
ло фос фа мид, в ком би на ция с пак ли так сел или до це так-
сел. 
- в ком би на ция с адю ван тна хи ми о те ра пия, със то я ща се 
от до це так сел и кар боп ла тин. 
Herceptin тряб ва да се при ла га са мо при па ци ен ти с мe-
таста зи рал или в ра нен ста дий рак на млеч на та жле за, чий-
то ту мор е с пре ко мер на ек спре сия на HER2 или с ген на 
ам пли фи ка ция на HER2, оп ре де ле на чрез то чен и ва ли ди ран 
ме тод. 

•	 Ме тас та зи рал рак на сто ма ха 
Herceptin в ком би на ция с ка пе ци та бин или 5-флу о ро у ра цил 
и цис пла тин е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2-по-
ло жи те лен ме тас та зи рал аде но кар ци ном на сто ма ха или на 
мяс то то на свър зва не на сто ма ха с хра ноп ро во да, ко и то не 
са по лу ча ва ли пре ди то ва про ти во ра ко во ле че ние за тях но-
то ме тас та зи ра ло за бо ля ва не. 
Herceptin тряб ва да се при ла га са мо при па ци ен ти с ме-
таста зи рал рак на сто ма ха, чий то ту мо ри са с пре ко мер на 
ек спре сия на HER2, де фи ни ра на спо ред ре зул та та от ICH2+ 
и пот вър де на от ре зул та та от SISH или FISH, или от ICH3+ ре-
зул тат. Тряб ва да се из пол зват точ ни и ва ли ди ра ни ме то ди.

за пе ри о да 01.05.2011 - 31.05.2011

еLIQUIS, ак тив но ве щес тво: апик са бан (apixaban), фил ми ра ни 
таб лет ки: 2,5 mg - в блис тер х 10, х 20, х 60, 60 х 1, 100 х 1. 
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House. Обе-
ди не но крал ство.
По ка за ния: про фи лак ти ка на ве но зен тром бо ем бо ли зъм при 
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въз рас тни па ци ен ти, пре тър пе ли елек тив но про те зи ра не на та-
зо бед ре на та или на ко лян на та ста ва.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: все още не е оп ре де-
ле на
АТС код: все още не е оп ре де лен
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Methylthioninium chloride Proveblue, ак тив но ве щес тво: ме-
тил ти о ни нов хло рид (methylthioninium chloride), ин жек ци о нен 
раз твор: 5 mg/ml - в ам пу ла 10 ml x 5. PROVEPHARM SAS. Фран-
ция.
По ка за ния: спеш но сим пто ма тич но ле че ние на мет хе мог ло би-
не мия, пре диз ви ка на от ле кар стве ни или хи мич ни про дук ти. 
Methylthioninium chloride Proveblue е по ка зан при въз рас тни, де-
ца и юно ши (на въз раст 0 до 17  го ди ни).
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: раз ни, ан ти до ти
АТС код: V03AB17
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

Yellox, ак тив но ве щес тво: бром фе нак (bromfenac), кап ки за 
очи, раз твор: 0,9 mg/ml - в бу тил ка 5 ml x 1. Croma Pharma 
GmbH. Австрия.
По ка за ния: ле че ние на пос то пе ра тив но въз па ле ние на око то 
след ек страк ция на ка та рак та при въз рас тни.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: про ти во въз па ли тел ни 
оф тал мо ло гич ни сред ства, нес те ро ид ни
АТС код: S01BC11
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Carbaglu, ак тив но ве щес тво: кар глу мо ва ки се ли на (carglumic 
acid), дис пер ги ра щи се таб лет ки: 200 mg x 5, x 15, x 60. Orphan 
Europe SARL. Фран ция. По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Ста тус: ле кар ство си рак
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
Carbaglu е по ка зан при ле че ние на: 
•	 хи пе ра мо ни е мия, дъл жа ща се на пър ви чен де фи цит на 

N-аце тил глу та мат син та за. 
•	 хи пе ра мо ни е мия, дъл жа ща се на изо ва ле ри а но ва аци-

де мия. 
•	 хи пе ра мо ни е мия, дъл жа ща се на ме тил ма ло но ва аци-

де мия. 
•	 хи пе ра мо ни е мия, дъл жа ща се на про пи о но ва аци де мия.

Lucentis, ак тив но ве щес тво: ра ни би зу маб (ranibizumab), ин-
жек ци о нен раз твор 10 mg/ml във фла кон х 1. Novartis Europharm 
Ltd. Обе ди не но крал ство. По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
Lucentis е по ка зан при въз рас тни за: 
•	 ле че ние на не о вас ку лар на (влаж на) въз рас то во о бус ло ве на 

де ге не ра ция на ма ку ла та.
•	 ле че ние на зри тел ни на ру ше ния, дъл жа щи се на ди а бе тен 

ма ку лен едем.
•	 ле че ние на зри тел ни на ру ше ния, дъл жа щи се на ма ку-

лен едем вслед ствие на ве ноз на ок лу зия на ре ти на та 
(кло но ва воР или цен трал на воР).

Revatio, ак тив но ве щес тво: сил де на фил (sildenafil), фил ми-

ра ни таб лет ки 20 mg - в блис тер х 90, ин жек ци о нен раз твор 
0,8 mg/ml - във фла кон 20 ml х 1. Pfizer Ltd. Обе ди не но крал-
ство. По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Ста тус: ле кар ство си рак
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Ле че ние на въз рас тни па ци ен ти с бе лод роб на ар те ри ал на 

хи пер то ния, при над ле жа щи към фун кци о на лен клас II и III 
по кла си фи ка ци я та на СЗО, с цел по доб ря ва не на ра бот ния 
ка па ци тет. Де мон стри ра на е ефи кас ност при пър вич на бе-
лод роб на хи пер то ния и бе лод роб на хи пер то ния, свър за на 
със за бо ля ва ния на съ е ди ни тел на та тъ кан.

•	 Пе ди ат рич на по пу ла ция
ле че ние на пе ди ат рич ни па ци ен ти на въз раст от 1 до 17 
 го ди ни с бе лод роб на ар те ри ал на хи пер то ния. де мон-
стри ра на е ефи кас ност по от но ше ние на по доб ря ва не 
на ра бот ния ка па ци тет или бе лод роб на та хе мо ди на ми-
ка при пър вич на бе лод роб на хи пер то ния и бе лод роб на 
хи пер то ния, свър за на с вро де ни сър деч ни за бо ля ва ния.

Simponi, ак тив но ве щес тво: го ли му маб (golimumab), ин жек-
ци о нен раз твор 50 mg в пред ва ри тел но на пъл не на пи сал ка или 
сприн цов ка 0,5 ml x 1, x 3. Janssen Biologics B.V., Ни дер лан дия. 
По ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Рев ма то и ден ар трит 
Simponi, в ком би на ция с ме тот рек сат (MTX), е по ка зан за:

- ле че ние на уме ре но те жък до те жък ак ти вен рев ма то и ден 
ар трит при въз рас тни, ко га то от го во рът на ле че ни е то с мо-
ди фи ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма то ид ни сред ства (DMARD), 
вклю чи тел но и с MTX, не е дос та тъ чен.
- ле че ние на те жък, ак ти вен и прог ре си ращ рев ма то и ден ар-
трит при въз рас тни, ко и то пре ди то ва не са ле ку ва ни с MTX.
Има дан ни, че Simponi в ком би на ция с MTX на ма ля ва ско-
рос тта на прог ре сия на став но то ув реж да не, оце не но 
рентге ног раф ски, и по доб ря ва фи зи чес ка та фун кция.

•	 Псо ри а ти чен ар трит
Simponi, са мос то я тел но или в ком би на ция с MTX, е по ка зан 
за ле че ние на ак ти вен и прог ре си ращ псо ри а ти чен ар трит 
при въз рас тни, ко га то от го во рът на пред шес тва що ле че ние 
с DMARD не е дос та тъ чен. има дан ни, че Simponi на ма-
ля ва ско рос тта на прог ре сия на пе ри фер но то став но ув-
реж да не, оце не но рен тге ног раф ски, при па ци ен ти с по-
ли ар ти ку лар ни си мет рич ни под ти по ве на за бо ля ва не то 
и по доб ря ва те лес ни те фун кции. 

•	 Анки ло зи ращ спон ди лит 
Simponi е по ка зан за ле че ние на те жък ак ти вен ан ки ло зи-
ращ спон ди лит при въз рас тни, ко и то са има ли не дос та тъ чен 
от го вор на кон вен ци о нал но то ле че ние.

за пе ри о да 01.06.2011 - 30.06.2011

BYDUREON, ак тив но ве щес тво: ек зе на тид (exenatide), прах и 
раз тво ри тел за ин жек ци он на сус пен зия с удъл же но ос во бож-
да ва не: 2 mg - във фла кон (прах) и сприн цов ка (раз тво ри тел) 
4 x 1, 3 x (4 x 1). Eli Lilly Nederland B.V. Ни дер лан дия. 
По ка за ния: 
за ле че ние на за ха рен ди а бет тип 2 в ком би на ция със:
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•	 мет фор мин

•	 сул фа ни лу рей ни про дук ти

•	 ти а зо ли дин ди он

•	 мет фор мин и сул фа ни лу рей ни про из вод ни

•	 мет фор мин и ти а зо ли дин ди он при въз рас тни па ци ен ти, при 
ко и то не е пос тиг нат адек ва тен гли ке ми чен кон трол с мак-
си мал ни те по но си ми до зи на те зи пе ро рал ни ле кар стве ни 
про дук ти.

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ле кар ства, по ни жа-
ва щи глю ко за та в кръв та, с из клю че ние на ин су ли ни
АТС код: A10BX04
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Cinryze, ак тив но ве щес тво: C1 ин хи би тор (чо веш ки) 
(C1 inhibitor (human)), прах и раз тво ри тел за ин жек ци о нен раз-
твор: 500 еди ни ци - във фла кон х 2. ViroPharma SPRL. Бел гия.
По ка за ния: Ле че ние и пре вен ция пре ди про це ду ри на прис тъ пи 
на ан ги о е дем при въз рас тни и юно ши с нас лед ствен ан ги о е дем 
(НАЕ). 
Ру тин на пре вен ция на прис тъ пи на ан ги о е дем при въз рас тни и 
юно ши с теж ки и ре ку рен тни прис тъ пи на НАЕ, ко и то имат не-
по но си мост към или не са дос та тъч но за щи те ни чрез пе ро рал ни 
пре ван тив ни ле че ния, или па ци ен ти, при ко и то не е пос тиг нат 
адек ва тен кон трол с пов тор но ос тро ле че ние.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти хе мо ра гич ни 
сред ства, про те и наз ни ин хи би то ри, C1 ин хи би тор
АТС код: B02AB03
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

Leganto, ак тив но ве щес тво: ро ти го тин (rotigotine), тран сдер ма-
лен плас тир:
1 mg/24 h
2 mg/24 h
3 mg/24 h
4 mg/24 h
6 mg/24 h
8 mg/24 h
х 7, х 20, х 28, х 30, х 56, х 60, х 84, х 90, х 100. SCHWARZ 
PHARMA Ltd. Ирлан дия.
По ка за ния: Leganto се из пол зва за ле че ние на сим пто ми те на 
уме рен до те жък иди о па ти чен син дром на нес по кой ни те кра ка 

при въз рас тни. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти пар кин со но ви 
ле кар ства, до па ми но ви аго нис ти 
АТС код: N04BC09
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

NULOJIX, ак тив но ве щес тво: бе ла та цепт (belatacept), прах за 
кон цен трат за ин фу зи о нен раз твор: 250 mg - във фла кон х 1, 
х 2. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: NULOJIX в ком би на ция с кор ти кос те ро и ди и ми ко-
фе но ло ва ки се ли на е по ка зан за про фи лак ти ка на от хвър ля не 
на при са ден бъб рек при въз рас тни с бъб реч на тран сплан та ция. 
Пре по ръ чи тел но е да се до ба ви ин тер лев кин (IL)-2 ре цеп то рен 
ан та го нист ка то ин дук ци он но ле че ние към то зи ре жим на ос но-
ва та на бе ла та цепт.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: се лек тив ни иму но-
суп ре со ри
АТС код: L04AA28
На чин на от пус ка не: по ог ра ни че но ле кар ско пред пи са ние.

OZURDEX, ак тив но ве щес тво: дек са ме та зон (dexamethasone), 
ин тра вит ре а лен им план тат в ап ли ка тор: 700 mg - в плик х 1. 
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Ирлан дия. По ог ра ни че но ле-
кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 За ле че ние на въз рас тни па ци ен ти с оток на ма ку ла та след 

ок лу зия на раз кло не ние на ре ти нал на та ве на или ок лу зия на 
цен трал на та ре ти нал на ве на.

•	 за ле че ни е то на въз рас тни па ци ен ти с въз па ле ние на 
зад ния очен сег мент, про я вя ва що се ка то не ин фек ци-
о зен уве ит.

Раз Ре ше ни за упот Ре ба ле каР стве ни пРо дук ти, 
съ дъР жа щи но ви за стРа на та ак тив ни ве щес тва или 

ком би на ции / пРо мя на в по ка за ни я та

за пе ри о да 01.01.2011 - 31.01.2011

ви мо во (Vimovo), ак тив но ве щес тво: нап рок сен (naproxen) и 
езо меп ра зол (esomeprazole), таб лет ки с из ме не но ос во бож да-
ва не: 500 mg/20 mg - в блис тер х10, х20, х30, х60, х100; в бу тил-
ка х6, х20, х30, х60, х100, х180, х500. AstraZeneca AB. Шве ция.
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По ка за ния: Сим пто ма тич но ле че ние на ос те о ар трит, рев ма то-
и ден ар трит и ан ки ло зи ращ спон ди лит при па ци ен ти, ко и то са 
рис ко ви за раз ви тие на НСПВС-ин ду ци ра ни яз ви на сто ма ха 
и/или два на де се топ ръс тни ка, при ко и то ле че ни е то с по-нис ки 
до зи нап рок сен или дру ги нес те ро ид ни про ти во въз па ли тел ни 
сред ства (НСПВС) се счи та за не дос та тъч но.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: НСПВС, про из вод ни 
на про пи о но ва та ки се ли на
АТС код: М01АЕ52
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

зи рид (Zirid), ак тив но ве щес во: итоп рид хид рох ло рид (itopride 
hydrochloride), фил ми ра ни таб лет ки: 50 mg - в блис тер x 40 
(4 x 10), x 100 (10 x 10). Zentiva k.s. Чеш ка ре пуб ли ка.
По ка за ния: при въз рас тни за ле че ние на сто маш но-чрев ни 
симпто ми на фун кци о нал на, не яз ве на дис пеп сия ка то усе ща не 
за по ду ва не на ко ре ма, пре ко мер но усе ща не за пъл но та на сто-
ма ха, епи гас трал на бол ка, дис ком форт, ано рек сия, ки се ли ни, 
га де не и пов ръ ща не. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: сред ства сти му ли ра-
щи пе рис тал ти ка та (про ки не ти ци)
АТС код: A03FA
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

тар гин (Targin), ак тив но ве щес во: ок си ко до нов хид рох ло рид 
(оxycodone hydrochloride) и на лок со нов хид рох ло рид ди хид-
рат (naloxone hydrochloride dihydrate), таб лет ки с удъл же но ос-
во бож да ва не:
  5 mg /  2,5 mg
10 mg /  5 mg
20 mg /10 mg
40 mg /20 mg
в блис тер x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 56, x 60, x 98, x 100. 
Mundipharma GmbH. Австрия.
По ка за ния: за ле че ние на сил на бол ка, ко я то мо же да бъ де пов-
ли я на в дос та тъч на сте пен един стве но от нар ко тич ни анал ге ти ци.
Нар ко тич ни ят ан та го нист на лок сон е до ба вен да про ти во дей-
ства на пре диз ви ка на та от нар ко тич ни те ве щес тва кон сти па ция, 
пос ред ством ло кал но бло ки ра не дей стви е то на ок си ко дон вър ху 
нар ко тич ни те ре цеп то ри в чер ва та.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: при род ни опи е ви ал-
ка ло и ди, ок си ко дон, ком би на ции
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АТС код: N02AA55
На чин на от пус ка не: по спе ци ал но ле кар ско пред пи са ние.

за пе ри о да 01.02.2011 - 28.02.2011

Ня ма но ви.

за пе ри о да 01.03.2011 - 31.03.2011

па лек сия (Palexia), ак тив но ве щес во: та пен та дол (tapentadol), 
фил ми ра ни таб лет ки: 50 mg, 75 mg, 100 mg - в блис тер x 5, 
x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 40, x 50, x 56, x 60, x 90, x 100, 
10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 
100 x 1. Grünenthal GmbH. Гер ма ния.
По ка за ния: Па лек сия е по ка зан за ус по ко я ва не на уме ре на до 
сил на ос тра бол ка при въз рас тни, ко я то мо же да бъ де адек ват но 
кон тро ли ра на са мо с опи о ид ни анал ге ти ци.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: дру ги опи о ид ни анал-
ге ти ци
АТС код: N02AХ06
На чин на от пус ка не: по спе ци ал но ле кар ско пред пи са ние.

па лек сия ре тард (Palexia retard), ак тив но ве щес во: та пен та-
дол (tapentadol), таб лет ки с удъл же но ос во бож да ва не: 50 mg, 
100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg - в блис тер x 7, x 10, x 14, 
x 20, x 28, x 30, x 40, x 50, x 56, x 60, x 90, x 100, 10 x 1, 14 x 1, 
20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 100 x 1. 
Grünenthal GmbH. Гер ма ния.
По ка за ния: Па лек сия ре тард е по ка зан за ле че ние на сил на хро-
нич на бол ка при въз рас тни, ко я то мо же да бъ де адек ват но пов-
ли я на са мо с опи о ид ни анал ге ти ци.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: дру ги опи о ид ни анал-
ге ти ци
АТС код: N02-AХ06
На чин на от пус ка не: по спе ци ал но ле кар ско пред пи са ние.

за пе ри о да 01.04.2011 - 30.04.2011

Ня ма но ви.

за пе ри о да 01.05.2011 - 31.05.2011

Ня ма но ви.

за пе ри о да 01.06.2011 - 30.06.2011

Ня ма но ви.


