Nově  registrované  přípravky v  období: od 8.3.2007 do 14.3.2007

                                             
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

FLEXOVE 625 mg TABLETY                                                                  29/186/07-C
DR: 	L 
D: 	NAVAMEDIC ASA, LYSAKER, Norsko
S: 	Glucosamini hydrochloridum	 750 mg
	(odp. Glucosaminum	             625 mg)
PP: 	Bílé až světle béžové oválné tablety s označením "G" a s půlící rýhou (pouze z důvodu usnadnění dělení tablety pro snazší polykání).
	a) HDPE lahvička, obsahující vysoušedlo (silikagel) v papírovém sáčku.
b) PVC/PVDC/Al blistr v papírové krabičce.
B: 	POR TBL NOB 40X625MG kód SÚKL (V): 0052692 (WGR N)
	POR TBL NOB 60X625MG kód SÚKL (V): 0052693 (WGR N)
	POR TBL NOB 180X625MG kód SÚKL (V): 0052694 (WGR N)
	POR TBL NOB 180X625MG TBC kód SÚKL (V): 0052695 (WGR N)
	POR TBL NOB 60X625MG  TBC kód SÚKL (V): 0052696 (WGR N)
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC:	M01AX05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30°C. Uchovávat v dobře uzavřeném obalu. Uchovávat v původním vnitřním obalu.
ZI: 	Symptomatická léčba mírné až střední osteoartrózy kolene.
-----------------------------------------------------------


