





Nově  registrované  přípravky v  období: od 8.2.2007 do 14.2.2007

                                             
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 – uveden stát, v němž je registrován
OWE  - registrace s odkazem na části dílů III a IV s doložením odlišných údajů dalšími daty, evropský referenční přípravek

ABSENOR 300 mg                                                                                         21/065/07-C
DR: 	O	RP: 	21/056/91-S/C
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	Natrii valproas	 300 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety s prodlouženým uvolňováním o průměru 12,4 mm.
	Hnědá skleněná lahvička (typ III) uzavřená bezpečnostním uzávěrem, uvnitř lahvičky vysoušedlo se silikagelem.
B: 	POR TBL PRO 100X300MG kód SÚKL (V): 0110549 (OCR SF)
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AG01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C v pevně uzavřené lahvičce.
ZI: 	Terapie u primární formy generalizované epilepsie: typické a atypické absence (petit mal); myoklonické záchvaty; tonicko-klonické záchvaty (grand mal); smíšené formy tonicko-klonických záchvatů a absencí; atonické záchvaty.  Může se také použít u manifestací epilepsie, které nereagují dostatečně na jiná antiepileptika, jako např. u parciální epilepsie a to jak s jednoduchými (fokálními), tak i komplexními (psychomotorickými) symptomy a i sekundární formy generalizované epilepsie, zejména akinetické a atonické záchvaty.
-----------------------------------------------------------
ABSENOR 500 mg                                                                                         21/066/07-C
DR: 	O	RP: 	21/056/91-S/C
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	Natrii valproas	 500 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé potahované tablety s prodlouženým uvolňováním ve tvaru tobolky o velikosti 9,8x20,7 mm.
	Hnědá skleněná lahvička (typ III) uzavřená bezpečnostním uzávěrem, uvnitř lahvičky vysoušedlo se silikagelem.
B: 	POR TBL PRO 100X500MG kód SÚKL (V): 0110550 (OCR SF)
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AG01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C v pevně uzavřené lahvičce.
ZI: 	Terapie u primární formy generalizované epilepsie: typické a atypické absence (petit mal); myoklonické záchvaty; tonicko-klonické záchvaty (grand mal); smíšené formy tonicko-klonických záchvatů a absencí; atonické záchvaty.  Může se také použít u manifestací epilepsie, které nereagují dostatečně na jiná antiepileptika, jako např. u parciální epilepsie a to jak s jednoduchými (fokálními), tak i komplexními (psychomotorickými) symptomy a i sekundární formy generalizované epilepsie, zejména akinetické a atonické záchvaty.
-----------------------------------------------------------
AMLODIPIN ARROW 10 mg                                                                     83/064/07-C
DR: 	O	RP: 	83/871/92-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Amlodipini besilas	 13.88 mg
	(odp. Amlodipinum	 10 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé podlouhlé tablety tvaru osmiúhelníku s označením "AM10" na jedné a ">" na straně druhé.
	PVC/Aclar/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 10X10MG kód SÚKL (V): 0101652 (ARW M)
	POR TBL NOB 14X10MG kód SÚKL (V): 0101653 (ARW M)
	POR TBL NOB 20X10MG kód SÚKL (V): 0101654 (ARW M)
	POR TBL NOB 28X10MG kód SÚKL (V): 0101655 (ARW M)
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL (V): 0101656 (ARW M)
	POR TBL NOB 50X10MG kód SÚKL (V): 0101657 (ARW M)
	POR TBL NOB 56X10MG kód SÚKL (V): 0101658 (ARW M)
	POR TBL NOB 60X10MG kód SÚKL (V): 0101659 (ARW M)
	POR TBL NOB 98X10MG kód SÚKL (V): 0101660 (ARW M)
	POR TBL NOB 100X10MG kód SÚKL (V): 0101661 (ARW M)
	POR TBL NOB 10X10MG kód SÚKL (V): 0101662 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 14X10MG kód SÚKL (V): 0101663 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 20X10MG kód SÚKL (V): 0101664 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 28X10MG kód SÚKL (V): 0101665 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL (V): 0101666 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 50X10MG kód SÚKL (V): 0101667 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 56X10MG kód SÚKL (V): 0101668 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 60X10MG kód SÚKL (V): 0101669 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 98X10MG kód SÚKL (V): 0101670 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 100X10MG kód SÚKL (V): 0101671 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 10X10MG kód SÚKL (V): 0101672 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 14X10MG kód SÚKL (V): 0101673 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 20X10MG kód SÚKL (V): 0101674 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 28X10MG kód SÚKL (V): 0101675 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL (V): 0101676 (JPF D)
	POR TBL NOB 50X10MG kód SÚKL (V): 0101677 (JPF D)
	POR TBL NOB 56X10MG kód SÚKL (V): 0101678 (JPF D)
	POR TBL NOB 60X10MG kód SÚKL (V): 0101679 (JPF D)
	POR TBL NOB 98X10MG kód SÚKL (V): 0101680 (JPF D)
	POR TBL NOB 100X10MG kód SÚKL (V): 0101681 (JPF D)
IS: 	Vasodilatantia
ATC:	C08CA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25 °C.
ZI:	Esenciální hypertenze. Chronická stabilní a vasospastická angina pectoris.
-----------------------------------------------------------
AMLODIPIN ARROW 5 mg                                                                        83/063/07-C
DR: 	O	RP: 	83/871/92-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Amlodipini besilas	 6.94 mg
	(odp. Amlodipinum	 5 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé podlouhlé tablety tvaru osmiúhelníku s označením "AM5" na jedné a ">" na straně druhé.
	PVC/Aclar/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 10X5MG kód SÚKL (V): 0101622 (ARW M)
	POR TBL NOB 20X5MG kód SÚKL (V): 0101623 (ARW M)
	POR TBL NOB 28X5MG kód SÚKL (V): 0101624 (ARW M)
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL (V): 0101625 (ARW M)
	POR TBL NOB 50X5MG kód SÚKL (V): 0101626 (ARW M)
	POR TBL NOB 56X5MG kód SÚKL (V): 0101627 (ARW M)
	POR TBL NOB 60X5MG kód SÚKL (V): 0101628 (ARW M)
	POR TBL NOB 98X5MG kód SÚKL (V): 0101629 (ARW M)
	POR TBL NOB 100X5MG kód SÚKL (V): 0101630 (ARW M)
	POR TBL NOB 300X5MG kód SÚKL (V): 0101631 (ARW M)
	POR TBL NOB 10X5MG kód SÚKL (V): 0101632 (JPF D)
	POR TBL NOB 20X5MG kód SÚKL (V): 0101633 (JPF D)
	POR TBL NOB 28X5MG kód SÚKL (V): 0101634 (JPF D)
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL (V): 0101635 (JPF D)
	POR TBL NOB 50X5MG kód SÚKL (V): 0101636 (JPF D)
	POR TBL NOB 56X5MG kód SÚKL (V): 0101637 (JPF D)
	POR TBL NOB 60X5MG kód SÚKL (V): 0101638 (JPF D)
	POR TBL NOB 98X5MG kód SÚKL (V): 0101639 (JPF D)
	POR TBL NOB 100X5MG kód SÚKL (V): 0101640 (JPF D)
	POR TBL NOB 300X5MG kód SÚKL (V): 0101641 (JPF D)
	POR TBL NOB 10X5MG kód SÚKL (V): 0101642 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 20X5MG kód SÚKL (V): 0101643 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 28X5MG kód SÚKL (V): 0101644 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL (V): 0101645 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 50X5MG kód SÚKL (V): 0101646 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 56X5MG kód SÚKL (V): 0101647 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 60X5MG kód SÚKL (V): 0101648 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 98X5MG kód SÚKL (V): 0101649 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 100X5MG kód SÚKL (V): 0101650 (SEW IRL)
	POR TBL NOB 300X5MG kód SÚKL (V): 0101651 (SEW IRL)
IS: 	Vasodilatantia
ATC:	C08CA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25 °C.
ZI: 	Esenciální hypertenze. Chronická stabilní a vasospastická angina pectoris.
-----------------------------------------------------------
CABERA 1 mg                                                                                                 27/060/07-C
DR: 	OE	RP: 	 SW
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Cabergolinum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné ploché tablety s půlící rýhou po obou stranách a se zkosenými hranami, po obou stranách půlící rýhy je vyraženo "CBG" a "1". Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Lahvička z hnědého skla (typ III), obsahující tobolku s vysoušedlem silikagel, uzavřená Al-membránou s dětským pojistným uzávěrem a HDPE víčkem. Krabička.
B: 	POR TBL NOB 2X1MG kód SÚKL (V): 0106439 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 8X1MG kód SÚKL (V): 0106440 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 14X1MG kód SÚKL (V): 0106441 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 15X1MG kód SÚKL (V): 0106442 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 16X1MG kód SÚKL (V): 0106443 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 20X1MG kód SÚKL (V): 0106444 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 28X1MG kód SÚKL (V): 0106445 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 30X1MG kód SÚKL (V): 0106446 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 32X1MG kód SÚKL (V): 0106447 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 40X1MG kód SÚKL (V): 0106448 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 48X1MG kód SÚKL (V): 0106449 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 50X1MG kód SÚKL (V): 0106450 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 60X1MG kód SÚKL (V): 0106451 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 90X1MG kód SÚKL (V): 0106452 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 96X1MG kód SÚKL (V): 0106453 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 100X1MG kód SÚKL (V): 0106454 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 2X1MG kód SÚKL (V): 0106455 (IPU GB)
	POR TBL NOB 8X1MG kód SÚKL (V): 0106456 (IPU GB)
	POR TBL NOB 14X1MG kód SÚKL (V): 0106457 (IPU GB)
	POR TBL NOB 15X1MG kód SÚKL (V): 0106458 (IPU GB)
	POR TBL NOB 16X1MG kód SÚKL (V): 0106459 (IPU GB)
	POR TBL NOB 20X1MG kód SÚKL (V): 0106460 (IPU GB)
	POR TBL NOB 28X1MG kód SÚKL (V): 0106461 (IPU GB)
	POR TBL NOB 30X1MG kód SÚKL (V): 0106462 (IPU GB)
	POR TBL NOB 32X1MG kód SÚKL (V): 0106463 (IPU GB)
	POR TBL NOB 40X1MG kód SÚKL (V): 0106464 (IPU GB)
	POR TBL NOB 48X1MG kód SÚKL (V): 0106465 (IPU GB)
	POR TBL NOB 50X1MG kód SÚKL (V): 0106466 (IPU GB)
	POR TBL NOB 60X1MG kód SÚKL (V): 0106467 (IPU GB)
	POR TBL NOB 90X1MG kód SÚKL (V): 0106468 (IPU GB)
	POR TBL NOB 96X1MG kód SÚKL (V): 0106469 (IPU GB)
	POR TBL NOB 100X1MG kód SÚKL (V): 0106470 (IPU GB)
	POR TBL NOB 2X1MG kód SÚKL (V): 0106471 (NRT GB)
	POR TBL NOB 8X1MG kód SÚKL (V): 0106472 (NRT GB)
	POR TBL NOB 14X1MG kód SÚKL (V): 0106473 (NRT GB)
	POR TBL NOB 15X1MG kód SÚKL (V): 0106474 (NRT GB)
	POR TBL NOB 16X1MG kód SÚKL (V): 0106475 (NRT GB)
	POR TBL NOB 20X1MG kód SÚKL (V): 0106476 (NRT GB)
	POR TBL NOB 28X1MG kód SÚKL (V): 0106477 (NRT GB)
	POR TBL NOB 30X1MG kód SÚKL (V): 0106478 (NRT GB)
	POR TBL NOB 32X1MG kód SÚKL (V): 0106479 (NRT GB)
	POR TBL NOB 40X1MG kód SÚKL (V): 0106480 (NRT GB)
	POR TBL NOB 48X1MG kód SÚKL (V): 0106481 (NRT GB)
	POR TBL NOB 50X1MG kód SÚKL (V): 0106482 (NRT GB)
	POR TBL NOB 60X1MG kód SÚKL (V): 0106483 (NRT GB)
	POR TBL NOB 90X1MG kód SÚKL (V): 0106484 (NRT GB)
	POR TBL NOB 96X1MG kód SÚKL (V): 0106485 (NRT GB)
	POR TBL NOB 100X1MG kód SÚKL (V): 0106486 (NRT GB)
	POR TBL NOB 2X1MG kód SÚKL (V): 0106487 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 8X1MG kód SÚKL (V): 0106488 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 14X1MG kód SÚKL (V): 0106489 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 15X1MG kód SÚKL (V): 0106490 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 16X1MG kód SÚKL (V): 0106491 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 20X1MG kód SÚKL (V): 0106492 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 28X1MG kód SÚKL (V): 0106493 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 30X1MG kód SÚKL (V): 0106494 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 32X1MG kód SÚKL (V): 0106495 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 40X1MG kód SÚKL (V): 0106496 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 48X1MG kód SÚKL (V): 0106497 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 50X1MG kód SÚKL (V): 0106498 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 60X1MG kód SÚKL (V): 0106499 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 90X1MG kód SÚKL (V): 0106500 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 96X1MG kód SÚKL (V): 0106501 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 100X1MG kód SÚKL (V): 0106502 (NWP IRL)
IS: 	Antiparkinsonica
ATC:	N04BC06
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Tobolka se silikagelem nesmí být odstraněna.
ZI:	Léčba parkinsonovy choroby.
-----------------------------------------------------------
CABERA 2 mg                                                                                                 27/061/07-C
DR: 	OE	RP: 	 SW
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Cabergolinum	 2 mg
PP: 	Bílé bikonvexní tablety tvaru tobolky s půlící rýhou po obou stranách, po obou stranách půlící rýhy je vyraženo "CBG" a "2". Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Lahvička z hnědého skla (typ III), obsahující tobolku s vysoušedlem silikagel, uzavřená Al-membránou s dětským pojistným uzávěrem a HDPE víčkem. Krabička.
B: 	POR TBL NOB 14X2MG kód SÚKL (V): 0103410 (IPU GB)
	POR TBL NOB 15X2MG kód SÚKL (V): 0103411 (IPU GB)
	POR TBL NOB 16X2MG kód SÚKL (V): 0103412 (IPU GB)
	POR TBL NOB 20X2MG kód SÚKL (V): 0103413 (IPU GB)
	POR TBL NOB 28X2MG kód SÚKL (V): 0103414 (IPU GB)
	POR TBL NOB 30X2MG kód SÚKL (V): 0103415 (IPU GB)
	POR TBL NOB 32X2MG kód SÚKL (V): 0103416 (IPU GB)
	POR TBL NOB 40X2MG kód SÚKL (V): 0103417 (IPU GB)
	POR TBL NOB 48X2MG kód SÚKL (V): 0103418 (IPU GB)
	POR TBL NOB 50X2MG kód SÚKL (V): 0103419 (IPU GB)
	POR TBL NOB 60X2MG kód SÚKL (V): 0103420 (IPU GB)
	POR TBL NOB 90X2MG kód SÚKL (V): 0103421 (IPU GB)
	POR TBL NOB 96X2MG kód SÚKL (V): 0103422 (IPU GB)
	POR TBL NOB 100X2MG kód SÚKL (V): 0103423 (IPU GB)
	POR TBL NOB 2X2MG kód SÚKL (V): 0103424 (NRT GB)
	POR TBL NOB 8X2MG kód SÚKL (V): 0103425 (NRT GB)
	POR TBL NOB 14X2MG kód SÚKL (V): 0103426 (NRT GB)
	POR TBL NOB 15X2MG kód SÚKL (V): 0103427 (NRT GB)
	POR TBL NOB 16X2MG kód SÚKL (V): 0103428 (NRT GB)
	POR TBL NOB 20X2MG kód SÚKL (V): 0103429 (NRT GB)
	POR TBL NOB 28X2MG kód SÚKL (V): 0103430 (NRT GB)
	POR TBL NOB 30X2MG kód SÚKL (V): 0103431 (NRT GB)
	POR TBL NOB 32X2MG kód SÚKL (V): 0103432 (NRT GB)
	POR TBL NOB 40X2MG kód SÚKL (V): 0103433 (NRT GB)
	POR TBL NOB 48X2MG kód SÚKL (V): 0103434 (NRT GB)
	POR TBL NOB 50X2MG kód SÚKL (V): 0103435 (NRT GB)
	POR TBL NOB 60X2MG kód SÚKL (V): 0103436 (NRT GB)
	POR TBL NOB 90X2MG kód SÚKL (V): 0103437 (NRT GB)
	POR TBL NOB 96X2MG kód SÚKL (V): 0103438 (NRT GB)
	POR TBL NOB 100X2MG kód SÚKL (V): 0103439 (NRT GB)
	POR TBL NOB 2X2MG kód SÚKL (V): 0103440 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 8X2MG kód SÚKL (V): 0103441 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 14X2MG kód SÚKL (V): 0103442 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 15X2MG kód SÚKL (V): 0103443 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 16X2MG kód SÚKL (V): 0103444 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 20X2MG kód SÚKL (V): 0103445 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 28X2MG kód SÚKL (V): 0103446 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 30X2MG kód SÚKL (V): 0103447 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 32X2MG kód SÚKL (V): 0103448 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 40X2MG kód SÚKL (V): 0103449 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 48X2MG kód SÚKL (V): 0103450 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 50X2MG kód SÚKL (V): 0103451 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 60X2MG kód SÚKL (V): 0103452 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 90X2MG kód SÚKL (V): 0103453 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 96X2MG kód SÚKL (V): 0103454 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 100X2MG kód SÚKL (V): 0103455 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 2X2MG kód SÚKL (V): 0106503 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 8X2MG kód SÚKL (V): 0106504 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 14X2MG kód SÚKL (V): 0106505 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 15X2MG kód SÚKL (V): 0106506 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 16X2MG kód SÚKL (V): 0106507 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 20X2MG kód SÚKL (V): 0106508 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 28X2MG kód SÚKL (V): 0106509 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 30X2MG kód SÚKL (V): 0106510 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 32X2MG kód SÚKL (V): 0106511 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 40X2MG kód SÚKL (V): 0106512 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 48X2MG kód SÚKL (V): 0106513 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 50X2MG kód SÚKL (V): 0106514 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 60X2MG kód SÚKL (V): 0106515 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 90X2MG kód SÚKL (V): 0106516 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 96X2MG kód SÚKL (V): 0106517 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 100X2MG kód SÚKL (V): 0106518 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 2X2MG kód SÚKL (V): 0106519 (IPU GB)
	POR TBL NOB 8X2MG kód SÚKL (V): 0106520 (IPU GB)
IS: 	Antiparkinsonica
ATC:	N04BC06
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Tobolka se silikagelem nesmí být odstraněna.
ZI: 	Léčba parkinsonovy choroby.
-----------------------------------------------------------
CABERA 4 mg                                                                                                 27/062/07-C
DR: 	OE	RP: 	 SW
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Cabergolinum	 4 mg
PP: 	Bílé oválné bikonvexní tablety s půlící rýhou po obou stranách, po obou stranách půlící rýhy je vyraženo "CBG" a "4". Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Lahvička z hnědého skla (typ III), obsahující tobolku s vysoušedlem silikagel, uzavřená Al-membránou s dětským pojistným uzávěrem a HDPE víčkem. Krabička.
B: 	POR TBL NOB 2X4MG kód SÚKL (V): 0103456 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 8X4MG kód SÚKL (V): 0103457 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 14X4MG kód SÚKL (V): 0103458 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 15X4MG kód SÚKL (V): 0103459 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 16X4MG kód SÚKL (V): 0103460 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 20X4MG kód SÚKL (V): 0103461 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 28X4MG kód SÚKL (V): 0103462 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 30X4MG kód SÚKL (V): 0103463 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 32X4MG kód SÚKL (V): 0103464 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 40X4MG kód SÚKL (V): 0103465 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 48X4MG kód SÚKL (V): 0103466 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 50X4MG kód SÚKL (V): 0103467 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 60X4MG kód SÚKL (V): 0103468 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 90X4MG kód SÚKL (V): 0103469 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 96X4MG kód SÚKL (V): 0103470 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 100X4MG kód SÚKL (V): 0103471 (IXP CZ)
	POR TBL NOB 2X4MG kód SÚKL (V): 0103472 (IPU GB)
	POR TBL NOB 8X4MG kód SÚKL (V): 0103473 (IPU GB)
	POR TBL NOB 14X4MG kód SÚKL (V): 0103474 (IPU GB)
	POR TBL NOB 15X4MG kód SÚKL (V): 0103475 (IPU GB)
	POR TBL NOB 16X4MG kód SÚKL (V): 0103476 (IPU GB)
	POR TBL NOB 20X4MG kód SÚKL (V): 0103477 (IPU GB)
	POR TBL NOB 28X4MG kód SÚKL (V): 0103478 (IPU GB)
	POR TBL NOB 30X4MG kód SÚKL (V): 0103479 (IPU GB)
	POR TBL NOB 32X4MG kód SÚKL (V): 0103480 (IPU GB)
	POR TBL NOB 40X4MG kód SÚKL (V): 0103481 (IPU GB)
	POR TBL NOB 48X4MG kód SÚKL (V): 0103482 (IPU GB)
	POR TBL NOB 50X4MG kód SÚKL (V): 0103483 (IPU GB)
	POR TBL NOB 60X4MG kód SÚKL (V): 0103484 (IPU GB)
	POR TBL NOB 90X4MG kód SÚKL (V): 0103485 (IPU GB)
	POR TBL NOB 96X4MG kód SÚKL (V): 0103486 (IPU GB)
	POR TBL NOB 100X4MG kód SÚKL (V): 0103487 (IPU GB)
	POR TBL NOB 2X4MG kód SÚKL (V): 0103488 (NRT GB)
	POR TBL NOB 8X4MG kód SÚKL (V): 0103489 (NRT GB)
	POR TBL NOB 14X4MG kód SÚKL (V): 0103490 (NRT GB)
	POR TBL NOB 15X4MG kód SÚKL (V): 0103491 (NRT GB)
	POR TBL NOB 16X4MG kód SÚKL (V): 0103492 (NRT GB)
	POR TBL NOB 20X4MG kód SÚKL (V): 0103493 (NRT GB)
	POR TBL NOB 28X4MG kód SÚKL (V): 0103494 (NRT GB)
	POR TBL NOB 30X4MG kód SÚKL (V): 0103495 (NRT GB)
	POR TBL NOB 32X4MG kód SÚKL (V): 0103496 (NRT GB)
	POR TBL NOB 40X4MG kód SÚKL (V): 0103497 (NRT GB)
	POR TBL NOB 48X4MG kód SÚKL (V): 0103498 (NRT GB)
	POR TBL NOB 50X4MG kód SÚKL (V): 0103499 (NRT GB)
	POR TBL NOB 60X4MG kód SÚKL (V): 0103500 (NRT GB)
	POR TBL NOB 90X4MG kód SÚKL (V): 0103501 (NRT GB)
	POR TBL NOB 96X4MG kód SÚKL (V): 0103502 (NRT GB)
	POR TBL NOB 100X4MG kód SÚKL (V): 0103503 (NRT GB)
	POR TBL NOB 2X4MG kód SÚKL (V): 0106521 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 8X4MG kód SÚKL (V): 0106522 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 14X4MG kód SÚKL (V): 0106523 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 15X4MG kód SÚKL (V): 0106524 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 16X4MG kód SÚKL (V): 0106525 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 20X4MG kód SÚKL (V): 0106526 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 28X4MG kód SÚKL (V): 0106527 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 30X4MG kód SÚKL (V): 0106528 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 32X4MG kód SÚKL (V): 0106529 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 40X4MG kód SÚKL (V): 0106530 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 48X4MG kód SÚKL (V): 0106531 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 50X4MG kód SÚKL (V): 0106532 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 60X4MG kód SÚKL (V): 0106533 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 90X4MG kód SÚKL (V): 0106534 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 96X4MG kód SÚKL (V): 0106535 (NWP IRL)
	POR TBL NOB 100X4MG kód SÚKL (V): 0106536 (NWP IRL)
IS: 	Antiparkinsonica
ATC:	N04BC06
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Tobolka se silikagelem nesmí být odstraněna.
ZI: 	Léčba Parkinsonovy choroby.
-----------------------------------------------------------
ESMOLOL HCL ORPHA 100 mg/10 ml INJEKČNÍ ROZTOK             77/067/07-C
DR: 	O	RP: 	77/476/00-C
D: 	ORPHA DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH, PURKERSDORF, Rakousko
S: 	Esmololi hydrochloridum	 100 mg v 10 ml
PP: 	Čirý a bezbarvý roztok.
Injekční lahvička je z čirého, bezbarvého skla s chlorobutylovým pryžovým uzávěrem. Obsahuje 10 ml roztoku. Lahvičky jsou baleny ve vnější kartónové krabičce.
B: 	INJ  SOL 5X100MG/10ML kód SÚKL (V): 0109823 (IBP I)
IS: 	Sympatholytica
ATC:	C07AB09
PE: 	18
ZS:    Uchovávejte při teplotě do  25 °C. 
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Otevřený přípravek je fyzikálně a chemicky stabilní po 24 hodin při teplotě 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit ihned po otevření. Pokud se tak nestane, je uživatel zodpovědný za období do použití a podmínky pro podání. Pokud otevírání nebylo provedeno za kontrolovatelných a ověřených podmínek, nemůže být období pro použití zpravidla delší než 24 hodin při 2-8 °C.
ZI: 	Esmolol hydrochlorid se používá ke krátkodobé léčbě supraventrikulární tachykardie (kromě preexcitačních syndromů) a k rychlému zvládnutí ventrikulární frekvence u pacientů se síňovou fibrilací nebo síňovým flutterem při perioperačních, postoperačních nebo jiných situacích, kdy je potřebné krátkodobé zvládnutí ventrikulární frekvence pomocí krátce působícího prostředku. Je také indikován při tachykardii a hypertenzi v perioperačním období a při nekompenzační sinusové tachykardii pokud podle názoru lékaře rychlá srdeční frekvence vyžaduje specifický zákrok. Esmolol není určen k používání u chronických případů.
-----------------------------------------------------------
ESMOLOL HCL ORPHA 2500 mg/10 ml KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU                                                                                   77/068/07-C
DR: 	O	RP: 	77/476/00-C
D: 	ORPHA DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH, PURKERSDORF, Rakousko
S: 	Esmololi hydrochloridum	 2.5 g v 10 ml
PP: 	Čirý a bezbarvý roztok.
	Ampulka je z čirého bezbarvého skla s odlamovacím kroužkem na hrdle ampulky. Obsahuje 10 ml koncentrovaného infúzního roztoku. Ampulka je balena ve vnější kartónové krabičce.
B: 	INJ CNC SOL 1X2500MG/10ML kód SÚKL (V): 0109822 (IBP I)
IS: 	Sympatholytica
ATC:	C07AB09
PE: 	18
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Otevřený přípravek je fyzikálně a chemicky stabilní po 24 hodin při teplotě 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit ihned po otevření. Pokud se tak nestane, je uživatel zodpovědný za období do použití a podmínky pro podání. Pokud otevírání nebylo provedeno za kontrolovatelných a ověřených podmínek, nemůže být období pro použití zpravidla delší než 24 hodin při 2-8 °C.
ZI: 	Esmolol hydrochlorid se používá ke krátkodobé léčbě supraventrikulární tachykardie (kromě preexcitačních syndromů) a k rychlému zvládnutí ventrikulární frekvence u pacientů se síňovou fibrilací nebo síňovým flutterem při perioperačních, postoperačních nebo jiných situacích, kdy je potřebné krátkodobé zvládnutí ventrikulární frekvence pomocí krátce působícího prostředku. Je také indikován při tachykardii a hypertenzi v perioperačním období a při nekompenzační sinusové tachykardii pokud podle názoru lékaře rychlá srdeční frekvence vyžaduje specifický zákrok. Esmolol není určen k používání u chronických případů.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 0,5 mg                                                                                         68/076/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0094665 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0094671 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0094674 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0094690 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0094781 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0094782 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0094787 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0107662 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 1 mg                                                                                              68/077/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0094789 (SXP GR)
	POR TBL FLM  20X1MG kód SÚKL (V): 0094813 (SXP GR)
	POR TBL FLM  30X1MG kód SÚKL (V): 0094829 (SXP GR)
	POR TBL FLM  50X1MG kód SÚKL (V): 0094830 (SXP GR)
	POR TBL FLM  60X1MG kód SÚKL (V): 0094835 (SXP GR)
	POR TBL FLM  90X1MG kód SÚKL (V): 0094878 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0094879 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0107663 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 2 mg                                                                                              68/078/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0094888 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0096091 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0096114 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0096115 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0096287 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0096288 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0096289 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0107664 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 3 mg                                                                                              68/079/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM  10X3MG kód SÚKL (V): 0096290 (SXP GR)
	POR TBL FLM  20X3MG kód SÚKL (V): 0096291 (SXP GR)
	POR TBL FLM  90X3MG kód SÚKL (V): 0096292 (SXP GR)
	POR TBL FLM  30X3MG kód SÚKL (V): 0096293 (SXP GR)
	POR TBL FLM  50X3MG kód SÚKL (V): 0096294 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0096295 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0096296 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0107665 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 4 mg                                                                                              68/080/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0096297 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0096298 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0096299 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0096300 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0096301 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0096302 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0096546 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0107666 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 6 mg                                                                                              68/081/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0096555 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0096556 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0096558 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0096559 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0096560 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0096561 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0096562 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0107667 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIDONER 8 mg                                                                                              68/082/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0051093 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0051094 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0051095 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0051096 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0096563 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0096564 (SXP GR)
	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0096567 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0107668 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
	Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 0,5 mg                                                                                         68/083/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0062334 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0062335 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0062336 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0062337 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0062344 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0062345 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0062378 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0115175 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 1 mg                                                                                              68/084/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0062379 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0062381 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X1MG kód SÚKL (V): 0062382 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0062674 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0062675 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0062677 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0062678 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0115176 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 2 mg                                                                                              68/085/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0062679 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0062680 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0062681 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0062682 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0062683 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0062684 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0062685 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0115177 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 3 mg                                                                                              68/086/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0062686 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0062687 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X3MG kód SÚKL (V): 0062688 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0062689 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0062690 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0062691 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0062692 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0115178 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 4 mg                                                                                              68/087/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0062710 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0062711 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0062712 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0062713 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0062714 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0062715 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0062716 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0115179 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 6 mg                                                                                              68/088/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0066945 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0067013 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0067250 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0067251 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0067253 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0067491 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0067497 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0115180 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIGENIN 8 mg                                                                                              68/089/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0067621 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0067622 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0067623 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0067624 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0067625 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0067626 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0067627 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0115181 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 0,5 mg                                                                                   68/069/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0051097 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0051098 (SXP GR)
	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0051099 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0051100 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0051101 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0051102 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0051103 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0107669 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 1 mg                                                                                         68/070/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0051104 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0051105 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X1MG kód SÚKL (V): 0051106 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0051107 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0051108 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0051109 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0051110 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0107670 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 2 mg                                                                                         68/071/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0051111 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0051112 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0051113 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0051114 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0051115 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0051116 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0051117 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0107671 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 3 mg                                                                                         68/072/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0051118 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0051119 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X3MG kód SÚKL (V): 0051120 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0051121 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0051122 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0051123 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0051124 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0107672 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 4 mg                                                                                         68/073/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 11 x 5,5 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0051125 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0051126 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0051127 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0051128 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0051129 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0051130 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0051131 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0107673 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 6 mg                                                                                         68/074/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0051132 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0051133 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0051134 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0051135 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0051136 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0051137 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0051138 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0107674 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RIPETOMAR 8 mg                                                                                         68/075/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0051139 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0051140 (SXP GR)
	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0051141 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0051142 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0051143 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0051144 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0051145 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0107675 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Léčba širokého spektra schizofrenií.
         Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. 
	Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.
	Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy.
	Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací.
	Léčba autizmu dětí a dospívajících.
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 0,5 mg                                                                                68/097/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0080173 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0088723 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0088751 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0088791 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0091067 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0091068 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0091069 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0115161 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 1 mg                                                                                      68/098/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0091071 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0091072 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X1MG kód SÚKL (V): 0091073 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0091110 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0091111 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0091670 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0091865 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0115162 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 2 mg                                                                                      68/099/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0091895 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0091897 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0091901 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0091921 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0091934 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0093177 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0093412 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0115163 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 3 mg                                                                                      68/100/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0093413 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0093414 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X3MG kód SÚKL (V): 0093415 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0093416 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0093431 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0093713 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0093714 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0115164 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 4 mg                                                                                      68/101/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0093855 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0093857 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0093858 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0093877 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0093878 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0093879 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0093994 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0115165 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 6 mg                                                                                      68/102/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/102/07-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0094073 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0094226 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0094233 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0094295 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0094441 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0094543 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0094607 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0115166 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOLET 8 mg                                                                                      68/103/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0094636 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0094644 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0094646 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0094650 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0094657 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0094658 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0094664 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0115167 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 0,5 mg                                                                             68/104/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0051035 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0051036 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0051037 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0051038 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0051039 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0051040 (SXP GR)
	POR TB FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0051041 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0115154 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 1 mg                                                                                   68/105/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0051042 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0051043 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X1MG kód SÚKL (V): 0051044 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0051045 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0051046 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0051047 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0051048 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0115155 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 2 mg                                                                                   68/106/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0051050 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0051051 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0051052 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0051053 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0051054 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0051055 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0051056 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0115156 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 3 mg                                                                                   68/107/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0051057 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0051058 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X3MG kód SÚKL (V): 0051059 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0051060 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0051061 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0051062 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0051063 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0115157 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 4 mg                                                                                   68/108/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0051064 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0051065 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0051066 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0051067 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0051068 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0051069 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0051070 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0115158 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 6 mg                                                                                   68/109/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0051071 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0051072 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0051073 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0051074 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0051075 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0051076 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0051077 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0115159 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEDOSPES 8 mg                                                                                   68/110/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0051078 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0051079 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0051080 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0051081 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0051082 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0051083 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0051084 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0115160 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících.  
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 0,5 mg                                                                                      68/090/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 0.5 mg
PP: 	Hnědé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 20X0.5MG kód SÚKL (V): 0068817 (SXP GR)
	POR TBL FLM 10X0.5MG kód SÚKL (V): 0068818 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X0.5MG kód SÚKL (V): 0068819 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X0.5MG kód SÚKL (V): 0068820 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X0.5MG kód SÚKL (V): 0068821 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X0.5MG kód SÚKL (V): 0068822 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X0.5MG kód SÚKL (V): 0068823 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X0.5MG kód SÚKL (V): 0115168 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 1 mg                                                                                           68/091/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0068824 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0068825 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X1MG kód SÚKL (V): 0068826 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0068827 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0068936 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0068937 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0069000 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X1MG kód SÚKL (V): 0115169 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 2 mg                                                                                           68/092/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 2 mg
PP: 	Oranžové oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0069001 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0069002 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X2MG kód SÚKL (V): 0069003 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0069004 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0069005 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0069055 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0069056 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X2MG kód SÚKL (V): 0115170 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 3 mg                                                                                           68/093/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 3 mg
PP: 	Žluté oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0069057 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0069139 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X3MG kód SÚKL (V): 0069230 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0069231 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0069236 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0069249 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0069250 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X3MG kód SÚKL (V): 0115171 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 4 mg                                                                                           68/094/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 4 mg
PP: 	Zelené oválné potahované tablety o velikosti přibližně 11x5,5 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0069251 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0069252 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X4MG kód SÚKL (V): 0069253 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0069254 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0069255 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0069256 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0069889 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X4MG kód SÚKL (V): 0115172 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 6 mg                                                                                           68/095/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 6 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0069890 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0070419 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X6MG kód SÚKL (V): 0070420 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0070456 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0070502 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0070503 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0070538 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X6MG kód SÚKL (V): 0115173 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPEMAR 8 mg                                                                                           68/096/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-A-D/C
D: 	LABOCHEM LTD, ATHENS, Řecko
S: 	Risperidonum	 8 mg
PP: 	Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 8,0 mm, s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL (V): 0070539 (SXP GR)
	POR TBL FLM 20X8MG kód SÚKL (V): 0070540 (SXP GR)
	POR TBL FLM 90X8MG kód SÚKL (V): 0070542 (SXP GR)
	POR TBL FLM 30X8MG kód SÚKL (V): 0070543 (SXP GR)
	POR TBL FLM 50X8MG kód SÚKL (V): 0070544 (SXP GR)
	POR TBL FLM 60X8MG kód SÚKL (V): 0070545 (SXP GR)
	POR TBL FLM 100X8MG kód SÚKL (V): 0070546 (SXP GR)
	POR TBL FLM 120X8MG kód SÚKL (V): 0115174 (SXP GR)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba širokého spektra schizofrenií. Udržuje klinické zlepšení během dlouhodobé terapie. Udržovací léčba závažných poruch chování u pacientů s demencí, kteří trpí agresivitou, poruchami psychomotorické aktivity nebo psychotickými příznaky.Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchy. Léčba poruch chování a dalších disruptivních poruch chování u dětí, adolescentů a dospělých s podprůměrnou intelektuální úrovní nebo s mentální retardací. Léčba autizmu dětí a dospívajících. 
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 1 mg                                                                                      68/047/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-A/C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
S: 	Risperidonum	 1 mg
PP: 	Bílé oválné potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, 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): 0110554 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X1MG kód SÚKL (V): 0110555 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X1MG kód SÚKL (V): 0110556 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X1MG kód SÚKL (V): 0110557 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X1MG kód SÚKL (V): 0110558 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X1MG kód SÚKL (V): 0110559 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X1MG kód SÚKL (V): 0110560 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X1MG kód SÚKL (V): 0110561 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X1MG kód SÚKL (V): 0110562 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X1MG TBC kód SÚKL (V): 0110563 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X1MG TBC kód SÚKL (V): 0110564 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X1MG TBC kód SÚKL (V): 0110565 (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 rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 1 mg/ml                                                                             68/046/07-C
DR: 	O	RP: 	68/298/99-C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
S: 	Risperidonum	 30 mg v 30 ml
PP: 	Čirá kapalina bez zápachu.
	Hnědá lahvička s 30 ml roztoku (1 mg/ml risperidonu) s LDPE/PS pipetou a PP šroubovacím bezpečnostním uzávěrem. Kalibrace pipety je v mililitrech. Minimální objem je 0,05 ml, maximální objem jsou 3 ml.
Hnědá lahvička s 60 ml roztoku (1 mg/ml risperidonu) s LDPE/PS pipetou a PP šroubovacím bezpečnostním uzávěrem. Kalibrace pipety je v mililitrech. Minimální objem je 0,05 ml, maximální objem je 6 ml.
Hnědá lahvička se 100 ml roztoku (1 mg/ml risperidonu)(dále ještě 5x100 ml) s LDPE/PS pipetou a PP šroubovacím bezpečnostním uzávěrem. Kalibrace pipety je v mililitrech. Minimální objem je 0,05 ml, maximální objem je 6 ml.
B: 	POR SOL 1X30ML/30MG kód SÚKL (V): 0110602 (NEX D)
	POR SOL 1X60ML/60MG kód SÚKL (V): 0110603 (NEX D)
	POR SOL 1X100ML/100MG kód SÚKL (V): 0110604 (NEX D)
	POR SOL 5X100ML/500MG kód SÚKL (V): 0110605 (NEX D)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AX08
PE: 	24
ZS: 	Chraňte před chladem a mrazem.
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. 
Risperidon je rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 2 mg                                                                                      68/048/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-B/C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
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): 0110566 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X2MG kód SÚKL (V): 0110567 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X2MG kód SÚKL (V): 0110568 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X2MG kód SÚKL (V): 0110569 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X2MG kód SÚKL (V): 0110570 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X2MG kód SÚKL (V): 0110571 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X2MG kód SÚKL (V): 0110572 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X2MG kód SÚKL (V): 0110573 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X2MG kód SÚKL (V): 0110574 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X2MG TBC kód SÚKL (V): 0110575 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X2MG TBC kód SÚKL (V): 0110576 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X2MG TBC kód SÚKL (V): 0110577 (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 rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 3 mg                                                                                      68/049/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-C/C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
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): 0110578 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X3MG kód SÚKL (V): 0110579 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X3MG kód SÚKL (V): 0110580 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X3MG kód SÚKL (V): 0110581 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X3MG kód SÚKL (V): 0110582 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X3MG kód SÚKL (V): 0110583 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X3MG kód SÚKL (V): 0110584 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X3MG kód SÚKL (V): 0110585 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X3MG kód SÚKL (V): 0110586 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X3MG TBC kód SÚKL (V): 0110587 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X3MG TBC kód SÚKL (V): 0110588 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X3MG TBC kód SÚKL (V): 0110589 (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.
Risperidon je rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 4 mg                                                                                      68/050/07-C
DR: 	O	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
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 rozdělit na dvě stejné poloviny.
	Transparentní PVC/PE/PCTFE//Al blistr nebo bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 20X4MG kód SÚKL (V): 0107661 (SXQ P)
	POR TBL FLM 6X4MG kód SÚKL (V): 0110590 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL (V): 0110591 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X4MG kód SÚKL (V): 0110593 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X4MG kód SÚKL (V): 0110594 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X4MG kód SÚKL (V): 0110595 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X4MG kód SÚKL (V): 0110596 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X4MG kód SÚKL (V): 0110597 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X4MG kód SÚKL (V): 0110598 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X4MG TBC kód SÚKL (V): 0110599 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X4MG TBC kód SÚKL (V): 0110600 (SXQ P)
	POR TBL FLM 250X4MG TBC kód SÚKL (V): 0110601 (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 rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
RISPERSTAD 6 mg                                                                                      68/051/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/185/95-D/C
D: 	STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo
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): 0110606 (SXQ P)
	POR TBL FLM 10X6MG kód SÚKL (V): 0110607 (SXQ P)
	POR TBL FLM 20X6MG kód SÚKL (V): 0110608 (SXQ P)
	POR TBL FLM 28X6MG kód SÚKL (V): 0110609 (SXQ P)
	POR TBL FLM 30X6MG kód SÚKL (V): 0110610 (SXQ P)
	POR TBL FLM 50X6MG kód SÚKL (V): 0110611 (SXQ P)
	POR TBL FLM 56X6MG kód SÚKL (V): 0110612 (SXQ P)
	POR TBL FLM 60X6MG kód SÚKL (V): 0110613 (SXQ P)
	POR TBL FLM 100X6MG kód SÚKL (V): 0110614 (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 rovněž indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.
-----------------------------------------------------------
SIMBELA 10                                                                                                    31/111/07-C
DR: 	O	RP: 	31/155/92-C
D: 	BELUPO S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika
S: 	Simvastatinum	 10 mg
PP: 	Broskově zbarvené oválné bikonvexní potahované tablety označené "10" na jedné straně s neoznačenou druhou stranou.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 28X10MG kód SÚKL (V): 0104198 (BUO SK)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC:	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI:	Hypercholesterolémie
Léčba primární hypercholesterolémie nebo smíšené dyslipidémie, jako doplňku diety v případech, kdy je odpověď na dietu a jiné nefarmakologické formy léčby (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nedostatečná.
Léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie jako doplněk diety a jiných forem hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy tato forma léčby není vhodná.
Kardiovaskulární prevence
Snížení kardiovaskulární mortality a morbidity u pacientů s manifestním aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním nebo s diabetem mellitem, při normálních nebo zvýšených koncentracích cholesterolu, jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů a jiné kardioprotektivní terapii (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
SIMBELA 20                                                                                                    31/112/07-C
DR: 	O	RP: 	31/155/92-C
D: 	BELUPO S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika
S: 	Simvastatinum	 20 mg
PP: 	Světle hnědé oválné bikonvexní potahované tablety označené "20" na jedné straně, s půlící rýhou na druhé straně. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snažší polykání, není určena k dělení dávky.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 28X20MG kód SÚKL (V): 0104199 (BUO SK)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC:	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI:	Hypercholesterolémie
Léčba primární hypercholesterolémie nebo smíšené dyslipidémie, jako doplňku diety v případech, kdy je odpověď na dietu a jiné nefarmakologické formy léčby (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti) nedostatečná.
Léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie jako doplněk diety a jiných forem hypolipidemické léčby (např. aferéza LDL) nebo v případech, kdy tato forma léčby není vhodná.
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