






Nově  registrované  přípravky v  období: od 19.4.2007 do 25.4.2007

                                             
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

APO-GAB 100                                                                                                 21/233/07-C
DR: 	O	RP: 	21/461/97-C
D: 	APOTEX EUROPE LTD., READING, Velká Británie
S: 	Gabapentinum	 100 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí s potiskem "APO 112".
	Bílá neprůhledná  HDPE lahvička, uzavřená Al fólií, šroubovací PP uzávěr.
B: 	POR CPS DUR 50X100MG kód SÚKL (V): 0110840 (KAT NL)
	POR CPS DUR 100X100MG kód SÚKL (V): 0110841 (KAT NL)
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AX12
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
ZI: 	Terapie epilepsie.  Monoterapie: léčba jednoduchých (simplexních) i komplexních parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých a dětí nad 12 let (včetně léčby pacientů s nově diagnostikovanými záchvaty). Přídatná léčba: léčba parciálních záchvatů se sekundární generalizací i bez ní u dospělých a dětí od 3 let a starších.  Léčba neuropatické bolesti u dospělých.
-----------------------------------------------------------
FRAGMIN 10000 m.j.(ANTI-XA)/0,4 ml                                16/274/07-C
DR: 	S 
D: 	PFIZER SPOL.S R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Dalteparinum natricum	 10 ku
PP: 	Čirý bezbarvý až slámově zbarvený roztok.
	Jednorázová skleněná stříkačka s jehlou z nerezové oceli v pryžovém krytu, s pístovým uzávěrem z chlorobutylu a s táhlem pístu z polypropylenu, injekční stříkačka je uzavřena v blistru.
B: 	INJ SOL 10X0.4ML/10KU kód SÚKL (V): 0001955 (PMB B)
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC:	B01AB04
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
ZI: 	Prevence srážení krve v mimotělním systému při hemodialýze a hemofiltraci v souvislosti s akutním renálním selháním nebo s chronickou renální nedostatečností.  Profylaxe trombembolie v souvislosti s chirurgickým výkonem.  Léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. 
-----------------------------------------------------------
OMEPRAZOL GENIM 40 mg INF                                                         09/275/07-C
DR: 	O	RP: 	09/109/96-C
D: 	GENIM S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Omeprazolum natricum	 42.6 mg
	(odp. Omeprazolum	             40 mg)
PP: 	Bílý až téměř bílý lyofilizát.
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla (typ I) chlorobutylová zátka, hliníkový uzávěr, kryt z umělé hmoty (bílý), papírová krabička.
B: 	INF PLV SOL 1X40MG kód SÚKL (V): 0102490 (SXQ P)
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC:	A02BC01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C. Lahvičku uchovávat v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Lahvičky mimo krabičku je nutné chránit před světlem. Za normálních podmínek osvětlení místnosti je lze uchovávat maximálně 24 hodin.
ZI: 	Omeprazol Genim 40 mg inf pro intravenózní infuzi je indikován v následujících indikacích jako alternativa k perorální lékové formě: k léčbě duodenálních vředů a žaludečních vředů,  k léčbě žaludečních a duodenálních vředů a erozí v souvislosti s podáváním nesteroidních antirevmatik antiflogistik (NSAIDs),  k léčbě refluxní ezofagitidy,  k eradikaci Helicobacter pylori (Hp) u vředové choroby gastroduodena, k léčbě symptomatické refluxní choroby jícnu,  k léčbě funkční dyspepsie vyvolané převážně poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece, k léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu, k profylaxi aspirace kyselého žaludečního obsahu v případech, kdy existuje riziko aspirace žaludečního obsahu v průběhu celkové anestézie (Mendelsonův syndrom). 
-----------------------------------------------------------




