

Nově  registrované  přípravky v  období: od 5.7.2007 do 11.7.2007

                                             
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

FLUIMUCIL 10%                                                                                           52/426/07-C
DR: 	L 
D: 	ZAMBON GROUP S.P.A., VICENZA, Itálie
S: 	Acetylcysteinum	 300 mg v 3 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok s lehce siřičitým zápachem.
	Jantarově zbarvené skleněné ampule (sklo typu I) o objemu 3 ml s barevným proužkem v zúženém místě, papírová krabička.
B: 	INH SOL 5X3ML AMP kód SÚKL: 0014478
IS: 	Expectorantia, mucolytica
ATC:	R05CB01
PE: 	60
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Přípravek Fluimucil 10% roztok se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a  vazkého hlenu: při akutní bronchitidě, při chronické bronchitidě a jejích exacerbacích, při emfyzému plic, při mukoviscidóze a bronchiektasiích.
-----------------------------------------------------------
NOLPAZA 20 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY                       09/422/07-C
DR: 	O	RP: 	09/380/00-C
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Pantoprazolum natricum sesquihydricum	 22.55 mg
	(odp. Pantoprazolum	                                    20 mg)
PP: 	Světle žlutohnědé oválné mírně bikonvexní tablety.
	1. Perforovaný OPA/Alu/PVC//Alu blistr v papírové krabičce.
2. HDPE nádobka s PP šroubovým pojistným uzávěrem s vloženým silikagelovým sušidlem.
B: 	POR TBL ENT 7X20MG BLI kód SÚKL: 0109396
	POR TBL ENT 14X20MG BLI kód SÚKL: 0109397
	POR TBL ENT 15X20MG BLI kód SÚKL: 0109398
	POR TBL ENT 28X20MG BLI kód SÚKL: 0109399
	POR TBL ENT 30X20MG BLI kód SÚKL: 0109400
	POR TBL ENT 56X20MG BLI kód SÚKL: 0109401
	POR TBL ENT 60X20MG BLI kód SÚKL: 0109402
	POR TBL ENT 84X20MG BLI kód SÚKL: 0109403
	POR TBL ENT 100X20MG BLI kód SÚKL: 0109404
	POR TBL ENT 112X20MG BLI kód SÚKL: 0109405
	POR TBL ENT 140X20MG BLI kód SÚKL: 0109406
	POR TBL ENT 250X20MG TBC kód SÚKL: 0109407
	POR TBL ENT 100X1X20MG BLI kód SÚKL: 0125101
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC:	A02BC02
PE: 	24
ZS: 	1. Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
2. Nádobky: Uchovávejte nádobku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčba lehkých forem gastroesofageálního refluxu a souvisejících obtíží (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace, bolest při polykání).  
Dlouhodobá léčba a profylaxe recidiv refluxní ezofagitidy.  
	Profylaxe gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID.
-----------------------------------------------------------
NOLPAZA 40 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY                       09/423/07-C
DR: 	O	RP: 	09/714/95-C
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Pantoprazolum natricum sesquihydricum	 45.10 mg
	(odp. Pantoprazolum	                                    40 mg)
PP: 	Světle žlutohnědé oválné mírně bikonvexní tablety.
	1. Perforovaný OPA/Alu/PVC//Alu blistr v papírové krabičce.
2. HDPE nádobka s PP šroubovým pojistným uzávěrem s vloženým silikagelovým sušidlem.
B: 	POR TBL ENT 7X40MG BLI kód SÚKL: 0109408
	POR TBL ENT 14X40MG BLI kód SÚKL: 0109409
	POR TBL ENT 15X40MG BLI kód SÚKL: 0109410
	POR TBL ENT 28X40MG BLI kód SÚKL: 0109411
	POR TBL ENT 30X40MG BLI kód SÚKL: 0109412
	POR TBL ENT 56X40MG BLI kód SÚKL: 0109413
	POR TBL ENT 60X40MG BLI kód SÚKL: 0109414
	POR TBL ENT 84X40MG BLI kód SÚKL: 0109415
	POR TBL ENT 100X40MG BLI kód SÚKL: 0109416
	POR TBL ENT 112X40MG BLI kód SÚKL: 0109417
	POR TBL ENT 140X40MG BLI kód SÚKL: 0109418
	POR TBL ENT 250X40MG TBC kód SÚKL: 0109419
	POR TBL ENT 100X1X40MG BLI kód SÚKL: 0125102
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC:	A02BC02
PE: 	24
ZS: 	1. Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
    2. Nádobky: Uchovávejte nádobku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	    Zmírnění symptomů a krátkodobá léčba gastrointestinálních onemocnění, u kterých je    zapotřebí snížení sekrece obsahující kyselinu:
	duodenální vřed;

žaludeční vřed;
refluxní ezofagitida středního a závažného stupně;
eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotiky u pacientů s peptickým vředem;
Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné hypersekreční stavy.
-----------------------------------------------------------
TINKAIR 100 µg                                                                                      69/425/07-C
DR: 	L 
D: 	ITALCHIMICI S.P.A., POMEZIA (ROME), Itálie
S: 	Budesonidum	 20 mg v 10 ml
PP: 	Bílá viskozní suspenze.
	Hnědá skleněná lahvička 15 ml s plastovou tlakovou dávkovací pumpičkou, nosním aplikátorem a ochranným krytem.
B: 	NAS SPR SUS 200DÁV VNM kód SÚKL: 0015128
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R01AD05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.
ZI: 	Sezónní alergická rýma, trvalá alergická i nealergická rýma. Léčba nosních polypů. Prevence nosních polypů po polypektomii. 
-----------------------------------------------------------
TINKAIR 50 µg                                                                                         69/424/07-C
DR: 	L 
D: 	ITALCHIMICI S.P.A., POMEZIA (ROME), Itálie
S: 	Budesonidum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Bílá viskozní suspenze.
	Hnědá skleněná lahvička 15 ml s plastovou tlakovou dávkovací pumpičkou, nosním aplikátorem a ochranným krytem.
B: 	NAS SPR SUS 200DÁV VNM kód SÚKL: 0015124
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R01AD05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.
ZI: 	Sezónní alergická rýma, trvalá alergická i nealergická rýma. Léčba nosních polypů. Prevence nosních polypů po polypektomii. 
-----------------------------------------------------------




