

Nově  registrované  přípravky v  období: od 11.1.2007 do 17.1.2007

                                             
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



ACC 100 HEXAL                                                                                           52/016/07-C
DR: 	O	RP: 	52/975/95-C
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Německo
S: 	Acetylcysteinum	 100 mg
PP: 	Bílé ploché kulaté hladké tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al-tuba s plastovým (PE) uzávěrem s vysoušedlem.
B: 	POR TBL EFF 10X100MG kód SÚKL (V): 0095800 (SFS D)
	POR TBL EFF 20X100MG kód SÚKL (V): 0095801 (SFS D)
	POR TBL EFF 25X100MG kód SÚKL (V): 0095802 (SFS D)
	POR TBL EFF 50X100MG kód SÚKL (V): 0095803 (SFS D)
	POR TBL EFF 100X100MG kód SÚKL (V): 0095804 (SFS D)
IS: 	Expectorantia, mucolytica
ATC:	R05CB01
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené tubě (vlhko).
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	Přípravky ACC 100 HEXAL a ACC 200 HEXAL se používají k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
U pacientů s chronickou bronchitidou nebo mukoviscidózou může podávání acetylcysteinu i profylakticky zabraňovat vzniku bakteriálních infekcí a snižovat frekvenci i závažnost exacerbací. 
-----------------------------------------------------------
ACC 200 HEXAL                                                                                           52/017/07-C
DR: 	O	RP: 	52/975/95-C
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Německo
S: 	Acetylcysteinum	 200 mg
PP: 	Bílé ploché kulaté hladké tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al-tuba s plastovým (PE) uzávěrem s vysoušedlem.
B: 	POR TBL EFF 10X200MG kód SÚKL (V): 0095805 (SFS D)
	POR TBL EFF 20X200MG kód SÚKL (V): 0095806 (SFS D)
	POR TBL EFF 25X200MG kód SÚKL (V): 0095807 (SFS D)
	POR TBL EFF 50X200MG kód SÚKL (V): 0095808 (SFS D)
	POR TBL EFF 100X200MG kód SÚKL (V): 0095809 (SFS D)
IS: 	Expectorantia, mucolytica
ATC:	R05CB01
PE: 	48
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené tubě (vlhko).
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	Přípravky ACC 100 HEXAL a ACC 200 HEXAL se používají k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací.
U pacientů s chronickou bronchitidou nebo mukoviscidózou může podávání acetylcysteinu i profylakticky zabraňovat vzniku bakteriálních infekcí a snižovat frekvenci i závažnost exacerbací. 
-----------------------------------------------------------
MIDAZOLAM B. BRAUN 1 mg/ml                                                         57/010/07-C
DR: 	OE		RP:	Dormicum V 5mg/5ml, DE
D: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Německo
S: 	Midazolami hydrochloridum	 5.56 mg
	(odp. Midazolamum	             5 mg) v 5 ml
PP: 	Čirý bezbarvý vodný roztok (pH 2,9-3,7).
	a) ampulky z bezbarvého skla I. třídy o obsahu 5 ml
b) ampulky z LDPE o obsahu 5 ml
B: 	INJ SOL 10X5ML kód SÚKL (V): 0109484 (BMM D)
	INJ SOL 4X5ML kód SÚKL (V): 0109485 (BMM D)
	INJ SOL 10X5ML kód SÚKL (V): 0109486 (BMM D)
	INJ SOL 20X5ML kód SÚKL (V): 0109487 (BMM D)
	INJ SOL 10X5ML kód SÚKL (V): 0109488 (BME E)
	INJ SOL 4X5ML kód SÚKL (V): 0109489 (BME E)
	INJ SOL 10X5ML kód SÚKL (V): 0109490 (BME E)
	INJ SOL 20X5ML kód SÚKL (V): 0109491 (BME E)
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC:	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat ampulky v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 24 hodin při pokojové teplotě a na dobu 3 dnů při 5 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovatelných a validovaných aseptických podmínek.
ZI:	Midazolam B.Braun je krátkodobě působící, spánek vyvolávající léčivo, které je indikováno u dospělých k sedaci při vědomí před a během diagnostických nebo terapeutických výkonů v lokální anestezii či bez ní. Další indikací u dospělých je premedikace před úvodem do anestezie, nebo jako úvod do anestezie a nebo jako sedativní složka kombinované anestezie. Dále se využívá k sedaci na jednotkách intenzivní péče. 
U dětí se daný přípravek používá rovněž k sedaci při vědomí před a během diagnostických nebo terapeutických výkonů v lokální anestezii či bez ní, jako premedikace před úvodem do anestezie a jako sedace na jednotkách intenzivní péče.
Poznámka: Pozor! Psychotropní látky zařazené do seznamu IV  (příloha č.7 k zákonu č.167/1998 Sb.).
-----------------------------------------------------------
MIDAZOLAM B. BRAUN 5 mg/ml                                                         57/011/07-C
DR: 	O	RP: 	57/537/92-S/C
D: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Německo
S: 	Midazolami hydrochloridum	 5.56 mg
	(odp. Midazolamum	             5 mg) v 1 ml
PP: 	Čirý bezbarvý vodný roztok (pH2,9-3,7).
	a) ampulky z bezbarvého skla I.třídy o obsahu 1 ml
b) ampulky z bezbarvého skla I.třídy o obsahu 3 ml
c) ampulky z bezbarvého skla I.třídy o obsahu 10 ml
d) ampulka z průhledného LDPE o obsahu 10 ml
B: 	INJ SOL 10X1ML kód SÚKL (V): 0109492 (BMM D)
	INJ SOL 10X3ML kód SÚKL (V): 0109493 (BMM D)
	INJ SOL 5X10ML kód SÚKL (V): 0109494 (BMM D)
	INJ SOL 10X10ML kód SÚKL (V): 0109495 (BMM D)
	INJ SOL 4X10ML kód SÚKL (V): 0109496 (BMM D)
	INJ SOL 10X10ML kód SÚKL (V): 0109497 (BMM D)
	INJ SOL 20X10ML kód SÚKL (V): 0109498 (BMM D)
	INJ SOL 10X1ML kód SÚKL (V): 0109499 (BME E)
	INJ SOL 10X3ML kód SÚKL (V): 0109500 (BME E)
	INJ SOL 5X10ML kód SÚKL (V): 0110000 (BME E)
	INJ SOL 10X10ML kód SÚKL (V): 0110001 (BME E)
	INJ SOL 4X10ML kód SÚKL (V): 0110002 (BME E)
	INJ SOL 10X10ML kód SÚKL (V): 0110003 (BME E)
	INJ SOL 20X10ML kód SÚKL (V): 0110004 (BME E)
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC:	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat ampulky v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 24 hodin při pokojové teplotě a na dobu 3 dnů při 5 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C C až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovatelných a validovaných aseptických podmínek.
ZI:	Midazolam B.Braun je krátkodobě působící, spánek vyvolávající léčivo, které je indikováno u dospělých k sedaci při vědomí před a během diagnostických nebo terapeutických výkonů v lokální anestezii či bez ní. Další indikací u dospělých je premedikace před úvodem do anestezie, nebo jako úvod do anestezie a nebo jako sedativní složka kombinované anestezie. Dále se využívá k sedaci na jednotkách intenzivní péče. 
U dětí se daný přípravek používá rovněž k sedaci při vědomí před a během diagnostických nebo terapeutických výkonů v lokální anestezii či bez ní, jako premedikace před úvodem do anestezie a jako sedace na jednotkách intenzivní péče.
Poznámka: Pozor! Psychotropní látky zařazené do seznamu IV  (příloha č.7 k zákonu č.167/1998 Sb.).
-----------------------------------------------------------
SEQUIDOT                                                                                                          56/015/07-C
DR: 	S 
D: 	NOVARTIS S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Estradiolum hemihydricum	 0.8057 mg
	(odp. Estradiolum	             0.78 mg)   fáze I
	Estradiolum hemihydricum	 0.5288 mg
	(odp. Estradiolum	             0.512 mg)
	Norethisteroni acetas  	             4.8 mg       fáze II
PP: 	Fáze I - transdermální obdélníková průhledná měkká bezbarvá vícevrstevná náplast (o velikosti 5 cm2) se zaoblenými rohy složená z krycí vrstvy, z adhezivní vrstvy obsahující léčivou látku a ze snadno snímatelné ochranné vrstvy.
Fáze II - transdermální kulatá průhledná měkká bezbarvá vícevrstevná náplast (o velikosti 16 cm2) složená z krycí vrstvy, z adhezivní vrstvy obsahující léčivou látku a ze snadno snímatelné ochranné vrstvy.
	Každá náplast je jednotlivě uložena v zataveném vícevrstevném sáčku, který je složen z papíru/polyethylenu/hliníkové fólie/polyethylenu.
B: 	DRM EMP TDR 8(4+4) kód SÚKL (V): 0019161 (NAI CZ)
	DRM EMP TDR 24(12+12) kód SÚKL (V): 0019162 (NAI CZ)
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	G03FB05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2-8°C do vydání. Chránit před zmrznutím. 
Po vydání z lékárny mají být náplasti použity během 6 měsíců při uchovávání při teplotě do 25°C nebo před vypršením doby použitelnosti. Pokud jsou náplasti uchovávány v chladničce, je nutné je před aplikací nechat při pokojové teplotě tak dlouho, až bude mít náplast teplotu okolního prostředí, aby se zajistilo správné přilepení náplasti. Do použití musí být náplast v sáčku, aby byla chráněna před vlhkostí.
ZI:	Sequidot je indikován:
- k léčbě příznaků nedostatku estrogenů u žen v klimakteriu.
- pro preventivní léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují jiné léčivé přípravky určené pro léčbu osteoporózy nebo u kterých jsou tyto přípravky kontraindikovány.
Léčba je určena pro ženy, které jsou více než 1 rok po menopauze.
Zkušenost s léčbou žen nad 65 let je omezená.
-----------------------------------------------------------
STREPSINOL                                                                                                    69/014/07-C
DR: 	L 
D: 	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD., SLOUGH, Velká Británie
S: 	Hexylresorcinolum	 2.4 mg
PP: 	Purpurové okrouhlé pastilky s vyraženým ""S" na obou stranách.
	Průhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
B: 	ORM PAS 12X2.4MG kód SÚKL (V): 0015126 (RBH GB)
	ORM PAS 24X2.4MG kód SÚKL (V): 0015127 (RBH GB)
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R02AA12
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30°C, uchovávat blistr v krabičce.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Přípravek se užívá jako antiseptikum a lokální anestetikum k léčbě zánětlivých a bolestivých onemocnění dutiny ústní, nosohltanu a hltanu.
-----------------------------------------------------------




