






Nově  registrované  přípravky v  období: od 29.3.2007 do 4.4.2007

                                             
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

QUETIAPINE ORION 100 mg POTAHOVANÉ TABLETY         68/220/07-C
DR: 	O	RP: 	68/455/99-C
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	Quetiapini fumaras	 115.13 mg
	(odp. Quetiapinum	 100 mg)
PP: 	Světle žluté kulaté konvexní potahované tablety o průměru 8 mm.
	PVC/PVDC/Al blistr, blistr je vložen do papírové krabičky.
B: 	POR TBL FLM 30X100MG kód SÚKL (V): 0105131 (OCR SF)
	POR TBL FLM 100X100MG kód SÚKL (V): 0105132 (OCR SF)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AH04
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární afektivní poruchou. Neprokázalo se, že by byl kvetiapin účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1). 
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE ORION 200 mg POTAHOVANÉ TABLETY         68/221/07-C
DR: 	O	RP: 	68/456/99-C
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	Quetiapini fumaras	 230.26 mg
	(odp. Quetiapinum	 200 mg)
PP: 	Bílé kulaté konvexní potahované tablety o průměru 11 mm.
	PVC/PVDC/Al blistr, blistr je vložen do papírové krabičky.
B: 	POR TBL FLM 30X200MG kód SÚKL (V): 0105135 (OCR SF)
	POR TBL FLM 100X200MG kód SÚKL (V): 0105136 (OCR SF)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AH04
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární afektivní poruchou. Neprokázalo se, že by byl kvetiapin účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1). 
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE ORION 25 mg POTAHOVANÉ TABLETY            68/219/07-C
DR: 	O	RP: 	68/454/99-C
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	Quetiapini fumaras	 28.78 mg
	(odp. Quetiapinum	 25 mg)
PP: 	Hnědé až tmavorůžové kulaté konvexní potahované tablety o průměru 6 mm.
	PVC/PVDC/Al blistr, blistr je vložen do papírové krabičky.
B: 	POR TBL FLM 10X25MG kód SÚKL (V): 0105127 (OCR SF)
	POR TBL FLM 100X25MG kód SÚKL (V): 0105128 (OCR SF)
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AH04
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod spojených s bipolární afektivní poruchou. Neprokázalo se, že by byl kvetiapin účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1). 
-----------------------------------------------------------
REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10 mg                                        61/234/07-C
DR: 	L 
D: 	KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF, Německo
S: 	Natrii picosulfas	 10 mg
PP: 	Hnědá lisovaná kostka s ovocnou vůní.
	Laminovaná Al fólie s voskovaným papírem na vnitřním povrchu.
B: 	ORM PAS CMP 6X 10 MG kód SÚKL (V): 0018215 (KWM D)
	ORM PAS CMP 12X 10 MG kód SÚKL (V): 0018216 (KWM D)
	ORM PAS CMP 18X 10 MG kód SÚKL (V): 0018217 (KWM D)
IS: 	Laxantia
ATC:	A06AB08
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C v suchu v původním obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadnou defekaci.
-----------------------------------------------------------




