

Nově  registrované  přípravky v  období: od 14.6.2007 do 20.6.2007

                                             
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-CETIRIZIN 10 mg                                                                          24/377/07-C
DR: 	O	RP: 	24/024/92-S/C
D: 	APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Nizozemsko
S: 	Cetirizini dihydrochloridum	 10 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé bikonvexní potahované tablety oválného tvaru o rozměrech 5,7x11,1 mm, s půlící rýhou na jedné straně.
	1. PVC/Al blistry
2. HDPE lahvička s LDPE uzávěrem
B: 	POR TBL FLM 7X10MG BLI kód SÚKL: 0114260
	POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0114261
	POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0114262
	POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0114263
	POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0114264
	POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0114265
	POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0114266
	POR TBL FLM 10X10MG TBC kód SÚKL: 0114267
	POR TBL FLM 20X10MG TBC kód SÚKL: 0114268
	POR TBL FLM 30X10MG TBC kód SÚKL: 0114269
	POR TBL FLM 50X10MG TBC kód SÚKL: 0114270
	POR TBL FLM 90X10MG TBC kód SÚKL: 0114271
	POR TBL FLM 100X10MG TBC kód SÚKL: 0114272
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AE07
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu (pouze velikost balení 7 tablet).
ZI: 	Symptomatická léčba alergické rinitidy (sezónní a celoroční), přidružené alergické konjunktivitidy a chronické idiopatické urtikárie.
-----------------------------------------------------------
DESMOTABS 0,1 mg                                                                                   56/375/07-C
DR: 	L 
D: 	FERRING-LÉČIVA, A.S., JESENICE U PRAHY, Česká republika
S: 	Desmopressini acetas	 0.1 mg
	(odp. Desmopressinum	 89 rg)
PP: 	Bílé kulaté vypouklé tablety s dělící rýhou na jedné straně a s označením 0,1 na druhé straně. Dělící rýha slouží pouze k usnadnění polykání.
	30-ml HDPE lahvička, dětský bezpečnostní šroubovací PP uzávěr s proužkem originality a s HDPE kontejnerem obsahujícím tobolky k pohlcování vlhkosti.
B: 	POR TBL NOB 15X0.1MG TBC kód SÚKL: 0014686
	POR TBL NOB 30X0.1MG TBC kód SÚKL: 0014687
	POR TBL NOB 90X0.1MG TBC kód SÚKL: 0014688
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H01BA02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v dobře uzavřené lahvičce z důvodu ochrany před vlhkostí.
ZI: 	Tablety DesmoTabs jsou indikovány: k léčbě centrálního diabetu insipidu, k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších  pěti let s normální koncentrační schopností ledvin, k symptomatické léčbě nokturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře. 
-----------------------------------------------------------
DESMOTABS 0,2 mg                                                                                   56/376/07-C
DR: 	L 
D: 	FERRING-LÉČIVA, A.S., JESENICE U PRAHY, Česká republika
S: 	Desmopressini acetas	 0.2 mg
	(odp. Desmopressinum	 178 rg)
PP: 	Bílé kulaté vypouklé tablety s dělící rýhou na jedné straně a s označením 0,2 na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	30-ml HDPE lahvička, dětský bezpečnostní šroubovací PP uzávěr s proužkem originality a s HDPE kontejnerem obsahujícím tobolky k pohlcování vlhkosti.
B: 	POR TBL NOB 15X0.2MG TBC kód SÚKL: 0014689
	POR TBL NOB 30X0.2MG TBC kód SÚKL: 0014690
	POR TBL NOB 90X0.2MG TBC kód SÚKL: 0014691
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H01BA02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v dobře uzavřené lahvičce z důvodu ochrany před vlhkostí.
ZI: 	Tablety DesmoTabs jsou indikovány: k léčbě centrálního diabetu insipidu, k léčbě primárního nočního pomočování u dětí starších  pěti let s normální koncentrační schopností ledvin, k symptomatické léčbě nokturie dospělých spojené s noční polyurií, tj. noční tvorbou moči překračující kapacitu močového měchýře. 
-----------------------------------------------------------




