Nově  registrované  přípravky v  období: od 21.12.2006 do 3.1.2007

                                             
Vysvětlivky:
ATC	- anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace

PE	- doba použitelnosti v měsících
RP          - registrační číslo odkazované registrace
ZS	- způsob skladování
ZP          - zaměnitelnost přípravku
ZI          - zkrácená indikace
D	- držitel rozhodnutí o registraci
P	- volná prodejnost
S	- složení
rg            -mikrogramy
PP	- popis přípravku a druh obalu
DU         -jednotka D-antigenu
B	- balení, kód SÚKL
KU	- tisíce mezinárodních jednotek
(V)	- zkratka výrobce a země
MU	- miliony mezinárodních jednotek
IS	- indikační skupina
UT         - mezinárodní jednotka

ZR         - změna v registraci

             
DR         - druh registrace
S	- samostatná registrace založená na vlastních experimentálních datech
H	- registrace homeopatika zjednodušeným postupem bez posouzení účinnosti
L	- samostatná registrace založená na literárních datech
O	- registrace s odkazem na díl III a IV dokumentace jiného přípravku
OK	- fixní kombinace známých léčivých látek použitých poprvé v kombinaci
OA	- registrace s odkazem na díl III a IV dokumentace se souhlasem původního držitele
OW	- registrace s odkazem na části dílů III a IV s doložením odlišných údajů dalšími daty
OE         - registrace s odkazem na díl III a IV dokumentace, evropský referenční přípravek

OWE     - registrace s odkazem na části dílů III a IV s doložením odlišných údajů dalšími daty, evropský referenční přípravek



ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 mg                                  20/006/07-C
DR: 	O	RP: 	20/474/99-C
D: 	RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo
S: 	Ondansetronum	 8 mg
PP: 	Bílá kulatá tableta dispergovatelná v ústech.
	Blistr s odlupovací ALU/ALU fólií.
B: 	POR TBL DIS 30X8MG kód SÚKL (V): 0107500 (MCK D)
	POR TBL DIS 6X8MG kód SÚKL (V): 0110510 (MCK D)
	POR TBL DIS 10X8MG kód SÚKL (V): 0110511 (MCK D)
	POR TBL DIS 10X6X8MG kód SÚKL (V): 0110512 (MCK D)
	POR TBL DIS 10X10X8MG kód SÚKL (V): 0110513 (MCK D)
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC:	A04AA01
PE: 	36
ZS: 	Bez zvláštních požadavků.
ZI:	Léčba nevolnosti a zvracení vyvolaných cytotoxickou chemoterapií a radioterapií a dále k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.
-----------------------------------------------------------


