
A. Разрешени за употреба лекарствени продукти, по централизирана процедура на ЕС  
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, за периода 01. 02. 2014 – 28. 02. 2014 г. 
 
Уважаеми колеги, хиперлинк от АТС кода ще Ви представи принадлежността 
към анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния  лекарствен продукт  
 
 

Име II zzbbaa   № на Европейската комисия 
Дата на решението  

Лекарствена форма 2,5 ml капки за очи, разтвор х 1; x 3 бутилки 
 

  EU/1/13/905 
  24.02.2014 

I N N Травопрост 
Travoprost 

АТС код S01ЕЕ04  

Показания: Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти  
с очна хипертензия или откритоъгълна глаукома при възрастни. 

Притежател на РУ Alcon Laboratories (UK) Ltd. 
Начин на отпускане по лекарско предписание 

 
 

Име MM iirr vvaass oo    № на Европейската комисия 
 Дата на решението  

Лекарствена форма 3 mg/g гел туба 2 g; 10 g;  30 g  
  

  EU/1/13/904/001-003 
  21.02.2014 

I N N Бримонидин 
Brimonidine 

АТС код D11AX21 

Показания: Mirvaso е показан за симптоматично лечение на лицев еритем от розацея  
при възрастни пациенти. 

Притежател на РУ Galderma International 
Начин на отпускане по лекарско предписание 

 
 

Име NNee uurr aaccee qq   
 

№ на Европейската комисия 
Дата на решението  

Лекарствена форма 300 MBq/ml инжекционен разтвор, флакон 1.0 - 10 ml 
 

EU/1/13/906/001 
20.02.2014 

I N N Флорбетабен (18F) 
Florbetaben (18F) 

АТС код V09AX06 
 

Показания: Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.  
Neuraceq е радиофармацевтичен лекарствен продукт, показан за изобразяване с позитронно-емисионна 
томография на плътността на β-амилоидните плаки в мозъка на възрастни 
пациенти с когнитивни нарушения, които са оценявани за болестта на Алцхаймер (БА) и други причини 
за когнитивно нарушение. Neuraceq трябва да се използва на базата на клинична оценка. Отрицателният 
резултат от сканирането показва пръснати плаки или липса на плаки, което не съответстванадиагноза БА.  
 

Притежател на РУ Piramal Imaging GmbH 

Начин на отпускане по лекарско предписание 

 
 
 
Горепосочените лекарствени продукти могат да бъдат продавани в Република България след регистриране на цена. 


