





Nově  registrované  přípravky v  období: od 25.1.2007 do 31.1.2007

                                             
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



CLOBEX 500 MIKROGRAMŮ/G ŠAMPON                                           46/037/07-C
DR: 	S 
D: 	GALDERMA INTERNATIONAL, LA DÉFENSE CEDEX, Francie
S: 	Clobetasoli propionas	 7.5 mg 15 ml
PP: 	Viskózní průhledný bezbarvý až světle žlutý kapalný šampon s alkoholovou vůní.
	Lahvičky z polyethylenu (HDPE) se šroubovacím polypropylenovým uzávěrem.
B: 	DRM SAT 1X15ML/7.5MG kód SÚKL (V): 0024008 (LGA F)
	DRM SAT 1X60ML/30MG kód SÚKL (V): 0024009 (LGA F)
	DRM SAT 1X125ML/62.5MG kód SÚKL (V): 0024010 (LGA F)
ATC:	D07AD01
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte v původním obalu. Po prvním otevření doba použitelnosti 4 týdny.
ZI:     Lokální léčba středně těžké psoriázy skalpu u dospělých. 
-----------------------------------------------------------
DRILL BEZ CUKRU PASTILKY                                                            69/041/07-C
DR: 	L 
D: 	PIERRE FABRE MEDICAMENT,  BOULOGNE, Francie
S: 	Chlorhexidini digluconas	 3 mg
	Tetracaini hydrochloridum	 0.2 mg
PP: 	Průsvitné kulaté pastilky.
	PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
B: 	ORM PAS 24 kód SÚKL (V): 0015426 (DGA F)
	ORM PAS 12 kód SÚKL (V): 0015427 (DGA F)
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R02AA05
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	Doplňující antibakteriální a analgetická lokální léčba lehčích infekcí sliznice dutiny ústní a oropharyngu (bolestivý zánět oropharyngu bez horečky a celkových příznaků, aftozní stomatitida, drobná poranění dutiny ústní, soor), při nachlazení a chřipce.
Poznámka: V případě příznaků celkové bakteriální infekce je vhodné podávat některé ze širokospektrých antibiotik. 
-----------------------------------------------------------
DRILL CITRON MENTOL PASTILKY                                                 69/040/07-C
DR: 	L 
D: 	PIERRE FABRE MEDICAMENT,  BOULOGNE, Francie
S: 	Chlorhexidini digluconas	 3 mg
	Tetracaini hydrochloridum	 0.2 mg
PP: 	Žluté matné kulaté pastilky.
	PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
B: 	ORM PAS 12 kód SÚKL (V): 0015428 (DGA F)
	ORM PAS 24 kód SÚKL (V): 0015429 (DGA F)
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R02AA05
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	Doplňující antibakteriální a analgetická lokální léčba lehčích infekcí sliznice dutiny ústní a oropharyngu (bolestivý zánět oropharyngu bez horečky a celkových příznaků, aftozní stomatitida, drobná poranění dutiny ústní, soor), při nachlazení a chřipce.
Poznámka: V případě příznaků celkové bakteriální infekce je vhodné podávat některé ze širokospektrých antibiotik. 
-----------------------------------------------------------
DRILL RŮŽOVÝ MED PASTILKY                                                         69/039/07-C
DR: 	L 
D: 	PIERRE FABRE MEDICAMENT,  BOULOGNE, Francie
S: 	Chlorhexidini digluconas	 3 mg
	Tetracaini hydrochloridum	 0.2 mg
PP: 	Světle hnědé kulaté pastilky.
	PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
B: 	ORM PAS 12 kód SÚKL (V): 0015065 (DGA F)
	ORM PAS 24 kód SÚKL (V): 0015066 (DGA F)
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R02AA05
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	Doplňující antibakteriální a analgetická lokální léčba lehčích infekcí sliznice dutiny ústní a oropharyngu (bolestivý zánět oropharyngu bez horečky a celkových příznaků, aftozní stomatitida, drobná poranění dutiny ústní, soor), při nachlazení a chřipce.
Poznámka: V případě příznaků celkové bakteriální infekce je vhodné podávat některé ze širokospektrých antibiotik. 
-----------------------------------------------------------
ELACUTAN KRÉM                                                                                           46/042/07-C
DR: 	L 
D: 	RIEMSER ARZNEIMITTEL GMBH, GREIFSWALD-INSEL RIEMS, Německo
S: 	Urea	 5 g v 50 g
PP: 	Krém bílé barvy.
	Hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou, polyethylenový závitový uzávěr, papírová krabička.
B: 	DRM CRM 1X50GM kód SÚKL (V): 0014590 (RIL D)
	DRM CRM 1X100GM kód SÚKL (V): 0014591 (RIL D)
	DRM CRM 1X150GM kód SÚKL (V): 0014592 (RIL D)
IS: 	Dermatologica
ATC:	D02AE01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI:	K ošetření suché kůže, např. při neurodermitidě , exsikačních dermatózách a u ichtyóz. K ošetření kůže mezi aplikacemi glukokortikoidů a při fototerapii (psoriáza, atopický ekzém). Určen pro pacienty všech věkových skupin,pouze před aplikací dětem  mladším tří let vč. je třeba konzultace s lékařem
-----------------------------------------------------------
MELOXICAM ARROW 15 mg                                                                     29/038/07-C
DR: 	O	RP: 	29/444/97-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Meloxicamum	 15 mg
PP: 	Světle žluté kulaté tablety, z jedné strany označené "›" a z druhé strany označené "ML půlící rýha 15". Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 14X15MG kód SÚKL (V): 0106180 (AGX GB)
	POR TBL NOB 15X15MG kód SÚKL (V): 0106181 (AGX GB)
	POR TBL NOB 20X15MG kód SÚKL (V): 0106182 (AGX GB)
	POR TBL NOB 28X15MG kód SÚKL (V): 0106183 (AGX GB)
	POR TBL NOB 30X15MG kód SÚKL (V): 0106184 (AGX GB)
	POR TBL NOB 50X15MG kód SÚKL (V): 0106185 (AGX GB)
	POR TBL NOB 60X15MG kód SÚKL (V): 0106186 (AGX GB)
	POR TBL NOB 100X15MG kód SÚKL (V): 0106187 (AGX GB)
	POR TBL NOB 500X15MG kód SÚKL (V): 0106188 (AGX GB)
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC:	M01AC06
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
ZI: 	Krátkodobá symptomatická léčba exacerbací osteoartrózy. Dlouhodobá symptomatická léčba revmatoidní artritidy nebo ankylozující spondylitidy. Přípravek je určen pro dospělé a adolescenty starší 15 let.
-----------------------------------------------------------
PERINDOPRIL AV  MEDICAL 2 mg TABLETY                          58/024/07-C
DR: 	OW	RP: 	58/041/03-C
D: 	AV MEDICAL CONSULTING S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Perindoprilum erbuminum	 2 mg
	(odp. Perindoprilum	       1.669 mg)
PP: 	Bílé kulaté bikonvexní tablety s vyraženým označením "P2" na jedné straně.
	Bezbarvý průsvitný PVC/ALU blistr. Ten je umístěn v zataveném ALU pouzdře obsahujícím vysoušedlo (silikagel), papírová krabička.
B: 	POR TBL NOB 30X2 MG kód SÚKL (V): 0048756 (NHI GB)
	POR TBL NOB 30X2 MG kód SÚKL (V): 0048758 (IXP CZ)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09AA04
PE: 	21
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba hypertenze. Léčba symptomatického srdečního selhání.
-----------------------------------------------------------
PERINDOPRIL AV MEDICAL 4 mg TABLETY                             58/025/07-C
DR: 	O	RP: 	58/042/03-C
D: 	AV MEDICAL CONSULTING S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Perindoprilum erbuminum	 4 mg
	(odp. Perindoprilum	      3.338 mg)
PP: 	Bílé podlouhlé tablety s vyraženým označením "P4" na jedné straně.
	Bezbarvý průsvitný PVC/ALU blistr. Ten je umístěn v zataveném ALU pouzdře obsahujícím vysoušedlo (silikagel), papírová krabička.
B: 	POR TBL NOB 30X4 MG kód SÚKL (V): 0048759 (NHI GB)
	POR TBL NOB 30X4 MG kód SÚKL (V): 0048761 (IXP CZ)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09AA04
PE: 	21
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI: 	Léčba hypertenze. Léčba symptomatického srdečního selhání.
-----------------------------------------------------------
PERINDOPRIL AV MEDICAL 8 mg TABLETY                             58/026/07-C
DR: 	O	RP: 	58/391/03-C
D: 	AV MEDICAL CONSULTING S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Perindoprilum erbuminum	 8 mg
	(odp. Perindoprilum	      6.676 mg)
PP: 	Bílé kulaté bikonvexní tablety s vyraženým označením "P8" na jedné straně.
	Bezbarvý průsvitný PVC/ALU blistr. Ten je umístěn v zataveném ALI pouzdře obsahujícím vysoušedlo (silikagel), papírová krabička.
B: 	POR TBL NOB 30X8 MG kód SÚKL (V): 0048762 (NHI GB)
	POR TBL NOB 30X8 MG kód SÚKL (V): 0048764 (IXP CZ)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09AA04
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI: 	Léčba hypertenze. Léčba symptomatického srdečního selhání.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 0,25 mg                                                 68/029/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 0.25 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety, označené "R" na jedné a "0,25"  na druhé straně tablety.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X0,25MG kód SÚKL (V): 0111273 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X0,25MG kód SÚKL (V): 0111274 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X0,25MG kód SÚKL (V): 0111275 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X0,25MG kód SÚKL (V): 0111276 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X0,25MG kód SÚKL (V): 0111277 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X0,25MG kód SÚKL (V): 0111278 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X0,25MG kód SÚKL (V): 0111279 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X0,25MG kód SÚKL (V): 0111280 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X0,25MG kód SÚKL (V): 0111281 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X0,25MG kód TBC SÚKL (V): 0111282 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X0,25MG kód TBC SÚKL (V): 0111283 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X0,25MG kód TBC SÚKL (V): 0111284 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 0,5 mg                                                    68/030/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Červenohnědé oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně tablety, označené "R" na straně tablety s rýhou a "0,5"  na druhé straně tablety. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X0,5MG kód SÚKL (V): 0111285 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X0,5MG kód SÚKL (V): 0111286 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X0,5MG kód SÚKL (V): 0111287 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X0,5MG kód SÚKL (V): 0111288 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X0,5MG kód SÚKL (V): 0111289 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X0,5MG kód SÚKL (V): 0111290 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X0,5MG kód SÚKL (V): 0111291 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X0,5MG kód SÚKL (V): 0111292 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X0,5MG kód SÚKL (V): 0111293 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X0,5MG kód TBC SÚKL (V): 0111294 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X0,5MG kód TBC SÚKL (V): 0111295 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X0,5MG kód TBC SÚKL (V): 0111296 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 1 mg                                                         68/031/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně tablety, označené "R" na jedné a "1"  na druhé straně rýhy. Druhá strana potahované tablety je hladká. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X1MG kód SÚKL (V): 0111297 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0111298 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0111299 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X1MG kód SÚKL (V): 0111300 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0111301 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0111302 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X1MG kód SÚKL (V): 0111303 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0111304 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0111305 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X1MG kód TBC SÚKL (V): 0111306 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X1MG kód TBC SÚKL (V): 0111307 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X1MG kód TBC SÚKL (V): 0111308 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 2 mg                                                         68/032/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oválné potahované tablety lososové barvy s půlící rýhou na jedné straně, označené "R" na jedné a "2"  na druhé straně rýhy. Druhá strana potahované tablety je hladká. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X2MG kód SÚKL (V): 0111309 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0111310 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0111311 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X2MG kód SÚKL (V): 0111312 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0111313 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0111314 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X2MG kód SÚKL (V): 0111315 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0111316 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0111317 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X2MG TBC kód SÚKL (V): 0111318 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X2MG TBC kód SÚKL (V): 0111319 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X2MG TBC kód SÚKL (V): 0111320 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 3 mg                                                         68/033/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, označené "R" na jedné a "3"  na druhé straně rýhy. Druhá strana potahované tablety je hladká. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X3MG kód SÚKL (V): 0111321 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0111322 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0111323 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X3MG kód SÚKL (V): 0111324 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0111325 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0111326 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X3MG kód SÚKL (V): 0111327 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0111328 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0111329 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X3MG kód TBC SÚKL (V): 0111330 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X3MG kód TBC SÚKL (V): 0111331 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X3MG kód TBC SÚKL (V): 0111332 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých ažtěžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 4 mg                                                         68/034/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Světle zelené oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, označené "R" na jedné a "4"  na druhé straně rýhy. Druhá strana potahované tablety je hladká. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 6X4MG kód SÚKL (V): 0111333 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0111334 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0111335 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X4MG kód SÚKL (V): 0111336 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0111337 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0111338 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X4MG kód SÚKL (V): 0111339 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0111340 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0111341 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X4MG kód TBC SÚKL (V): 0111342 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X4MG kód TBC SÚKL (V): 0111343 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X4MG kód TBC SÚKL (V): 0111344 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek uchovávat v lahvičce, aby byl chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 6 mg                                                         68/035/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté potahované tablety označené "R" na jedné a "6" na druhé straně tablety.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 6X6MG kód SÚKL (V): 0111345 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0111346 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0111347 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X6MG kód SÚKL (V): 0111348 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0111349 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0111350 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X6MG kód SÚKL (V): 0111351 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0111352 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0111353 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERIDON LANNACHER 8 mg                                                         68/036/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Modré kulaté potahované tablety označené "R" na jedné a "8" na druhé straně tablety.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 6X8MG kód SÚKL (V): 0111354 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0111355 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0111356 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X8MG kód SÚKL (V): 0111357 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0111358 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0111359 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X8MG kód SÚKL (V): 0111360 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0111361 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0111362 (SXQ P)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Blistry uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:    Risperidon je indikován k léčbě schizofrenie.
         Risperidon rovněž účinně udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie u    pacientů s iniciální odpovědí na léčbu risperidonem. 
         Risperidon je indikován k léčbě závažné agrese u pacientů s pokročilou formou   demence (viz bod 4.2). 
Risperidon je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------




