





Nově  registrované  přípravky v  období: od 13.9.2007 do 19.9.2007

                                             
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


FENTANYL-RATIOPHARM 12 µg/H                                                 65/580/07-C
DR: 	O	RP: 	65/059/06-C
D: 	RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo
S: 	Fentanylum	 2.063 mg
PP: 	Průhledná bezbarvá náplast s modrým potiskem na krycí fólii: "fentanyl 12 mcg/h".
	Každá transdermální náplast je vložena do zvláštního sáčku. Kompozitní fólie obsahuje následující vrstvy z vnějšku dovnitř: potahovaný Kraft papír/LDPE/Al/SURLIN (termoplastický kopolymer kyseliny ethylenmethakrylové).
B: 	DRM EMP TDR 2X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114895
	DRM EMP TDR 3X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114896
	DRM EMP TDR 4X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114897
	DRM EMP TDR 5X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114898
	DRM EMP TDR 8X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114899
	DRM EMP TDR 10X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114900
	DRM EMP TDR 16X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114901
	DRM EMP TDR 20X2,1MG MDC kód SÚKL: 0114902
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC:	N02AB03
PE: 	18
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C.
ZI: 	Léčba silné chronické bolesti, která může být adekvátně zvládnuta pouze opioidními analgetiky.
Poznámka: Pozor! Omamné látky zařazené do seznamu I - recept s modr. p. (příloha č.1 k zákonu č.167/1998 Sb.) .
-----------------------------------------------------------
GALANTAMIN SANDOZ 12 mg                                                               06/573/07-C
DR: 	O	RP: 	06/135/01-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Galantamini hydrobromidum	 15.379 mg
	(odp. Galantaminum	             12 mg)
PP: 	Oranžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z obou stran hladké.
	OPA-Al-PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 14X12MG BLI kód SÚKL: 0108537
	POR TBL FLM 20X12MG BLI kód SÚKL: 0108538
	POR TBL FLM 30X12MG BLI kód SÚKL: 0108539
	POR TBL FLM 56X12MG BLI kód SÚKL: 0108540
	POR TBL FLM 60X12MG BLI kód SÚKL: 0108541
	POR TBL FLM 112X12MG BLI kód SÚKL: 0108542
	POR TBL FLM 168X12MG BLI kód SÚKL: 0108543
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC:	N06DA04
PE: 	12
ZS: 	Při teplotě do 30°C.
ZI: 	Symptomatická léčba mírné až středně těžké demence Alzheimerova typu.
-----------------------------------------------------------
GALANTAMIN SANDOZ 4 mg                                                                  06/571/07-C
DR: 	O	RP: 	06/133/01-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Galantamini hydrobromidum	 5.126 mg
	(odp. Galantaminum	             4 mg)
PP: 	Téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z obou stran hladké.
	1. OPA-Al-PVC/Al blistr.
2. HDPE kontejner s PP uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG BLI kód SÚKL: 0106988
	POR TBL FLM 14X4MG BLI kód SÚKL: 0106989
	POR TBL FLM 20X4MG BLI kód SÚKL: 0106990
	POR TBL FLM 56X4MG BLI kód SÚKL: 0106991
	POR TBL FLM 60X4MG BLI kód SÚKL: 0106992
	POR TBL FLM 60X4MG TBC kód SÚKL: 0106993
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC:	N06DA04
PE: 	21
ZS: 	Při teplotě do 30°C.
ZI: 	Symptomatická léčba mírné až středně těžké demence Alzheimerova typu.
-----------------------------------------------------------
GALANTAMIN SANDOZ 8 mg                                                                  06/572/07-C
DR: 	O	RP: 	06/134/01-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Galantamini hydrobromidum	 10.253 mg
	(odp. Galantaminum	               8 mg)
PP: 	Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z obou stran hladké.
	1. OPA-Al-PVC/Al blistr.
2. HDPE kontejner s PP uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 60X8MG BLI kód SÚKL: 0108506
	POR TBL FLM 14X8MG BLI kód SÚKL: 0108512
	POR TBL FLM 20X8MG BLI kód SÚKL: 0108513
	POR TBL FLM 30X8MG BLI kód SÚKL: 0108514
	POR TBL FLM 56X8MG BLI kód SÚKL: 0108515
	POR TBL FLM 112X8MG BLI kód SÚKL: 0108516
	POR TBL FLM 60X8MG TBC kód SÚKL: 0108517
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC:	N06DA04
PE: 	21
ZS: 	Při teplotě do 30°C.
ZI: 	Symptomatická léčba mírné až středně těžké demence Alzheimerova typu.
-----------------------------------------------------------
LETROX 125                                                                                                    56/577/07-C
DR: 	L 
D: 	BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN, Německo
S: 	Levothyroxinum natricum	 0.125 mg
PP: 	Téměř bílé až mírně béžové kulaté jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým označením "125" na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr, krabička.
B: 	POR TBL NOB 25X125MCG BLI kód SÚKL: 0030019
	POR TBL NOB 50X125MCG BLI kód SÚKL: 0030020
	POR TBL NOB 100X125MCG BLI kód SÚKL: 0030021
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H03AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI: 	Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie. Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy. Benigní struma při normální funkci štítné žlázy. Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii.
-----------------------------------------------------------
LETROX 175                                                                                                    56/578/07-C
DR: 	L 
D: 	BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN, Německo
S: 	Levothyroxinum natricum	 0.175 mg
PP: 	Téměř bílé až mírně béžové kulaté jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým označením "175" na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr, krabička.
B: 	POR TBL NOB 25X175MCG BLI kód SÚKL: 0030023
	POR TBL NOB 50X175MCG BLI kód SÚKL: 0030024
	POR TBL NOB 100X175MCG BLI kód SÚKL: 0030025
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H03AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI: 	Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie. Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy. Benigní struma při normální funkci štítné žlázy. Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii. 
-----------------------------------------------------------
LETROX 200                                                                                                    56/579/07-C
DR: 	L 
D: 	BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN, Německo
S: 	Levothyroxinum natricum	 0.2 mg
PP: 	Téměř bílé až mírně béžové kulaté jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým označením "200" na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr, krabička.
B: 	POR TBL NOB 25X200MCG BLI kód SÚKL: 0030026
	POR TBL NOB 50X200MCG BLI kód SÚKL: 0030027
	POR TBL NOB 100X200MCG BLI kód SÚKL: 0030028
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H03AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI: 	Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie. Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy. Benigní struma při normální funkci štítné žlázy. Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii. Supresní test štítné žlázy. 
-----------------------------------------------------------
LETROX 75                                                                                                       56/576/07-C
DR: 	L 
D: 	BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN, Německo
S: 	Levothyroxinum natricum	 0.075 mg
PP: 	Téměř bílé až mírně béžové kulaté jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým označením "75" na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Neprůhledný bílý PVDC/PVC/Al blistr, krabička.
B: 	POR TBL NOB 25X75MCG BLI kód SÚKL: 0030016
	POR TBL NOB 50X75MCG BLI kód SÚKL: 0030017
	POR TBL NOB 100X75MCG BLI kód SÚKL: 0030018
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC:	H03AA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI: 	Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie. Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy. Benigní struma při normální funkci štítné žlázy. Adjuvantní léčba k léčbě hypertyreózy tyreostatiky po dosažení normální funkce štítné žlázy. Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii. 
-----------------------------------------------------------
MONOSOR 20 mg TABLETY                                                                     83/586/07-C
DR: 	OE	RP: 	FI
D: 	VITABALANS OY, HÄMEENLINNA, Finsko
S: 	Isosorbidi mononitras	 20 mg
PP: 	Bílé kulaté konvexní tablety o průměru 9 mm s půlící rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	HDPE lahvička s LDPE uzávěrem.
B: 	POR TBL NOB 30X20MG TBC kód SÚKL: 0124374
	POR TBL NOB 100X20MG TBC kód SÚKL: 0124375
IS: 	Vasodilatantia
ATC:	C01DA14
PE: 	48
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
ZI:     Profylaxe stenokardie.
-----------------------------------------------------------
OLYNTH 0,025% NOSNÍ KAPKY                                                         69/583/07-C
DR: 	S 
D: 	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, SURREY, Velká Británie
S: 	Xylometazolini hydrochloridum	 2.5 mg v10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.
	Hnědá skleněná lahvička s čirou skleněnou dávkovací pipetou s koncovkou z brombutylové pryže a polypropylenovým krytem, krabička.
B: 	NAS GTT SOL 1X10ML UGT kód SÚKL: 0041683
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R01AA07
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica) a alergické rýmy (rhinitis allergica). K urychlení uvolnění sekrece u paranazální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou. Přípravek Olynth 0,025% je určen k léčbě kojenců a malých dětí.  
-----------------------------------------------------------
OLYNTH 0,05% NOSNÍ KAPKY                                                            69/582/07-C
DR: 	S 
D: 	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, SURREY, Velká Británie
S: 	Xylometazolini hydrochloridum	 5 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.
	Hnědá skleněná lahvička s čirou skleněnou dávkovací pipetou s gumovou koncovkou a bílým polypropylenovým uzávěrem.
B: 	NAS GTT SOL 1X10ML UGT kód SÚKL: 0110877
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R01AA07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica) a alergické rýmy (rhinitis allergica). K urychlení uvolnění sekrece u paranasální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou. Přípravek Olynth 0,05% nosní kapky je určen k léčbě dětí od 2 do 6 let. 
-----------------------------------------------------------
OLYNTH 0,1% NOSNÍ KAPKY                                                               69/581/07-C
DR: 	S 
D: 	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, SURREY, Velká Británie
S: 	Xylometazolini hydrochloridum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.
	Hnědá skleněná lahvička s čirou skleněnou dávkovací pipetou s gumovou koncovkou a bílým polypropylenovým uzávěrem.
B: 	NAS GTT SOL 1X10ML UGT kód SÚKL: 0110876
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC:	R01AA07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica) a alergické rýmy (rhinitis allergica). K urychlení uvolnění sekrece u paranazální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou. Přípravek Olynth 0,1% nosní kapky je určen k léčbě dospělých a dětí od 6 let. 
-----------------------------------------------------------
OXALIPLATIN-TEVA 5 mg/ml, KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZ ROZTOKU 									44/591/07-C
DR: 	O	RP: 	44/032/06-C
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Oxaliplatinum	 20 mg v 4 ml
PP: 	Čirý bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok.
	Injekční lahvička z bezbarvého skla typu I s pryžovou bromobutylovou zátkou, Al uzávěrem a polypropylenovým krytem.
B: 	INF CNC SOL 1X4ML VIA kód SÚKL: 0104236
	INF CNC SOL 1X10ML VIA kód SÚKL: 0104237
	INF CNC SOL 1X20ML VIA kód SÚKL: 0104238
IS: 	Cytostatica
ATC:	L01XA03
PE: 	24
ZS: 	Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Oxaplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k:  
- adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva stupně III (Duke C) po kompletní resekci primárního tumoru.  
- léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu. 
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE LANNACHER 100 mg                                                    68/566/07-C
DR: 	O	RP: 	68/455/99-C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Quetiapini fumaras	 115.13 mg
	(odp. Quetiapinum	 100 mg)
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 30X100MG BLI kód SÚKL: 0113428
	POR TBL FLM 60X100MG BLI kód SÚKL: 0113429
	POR TBL FLM 90X100MG BLI kód SÚKL: 0113430
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AH04
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádní zvláštní podmínky uchovávávní.
ZI:     Léčba schizofrenie.
Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE LANNACHER 200 mg                                                    68/567/07-C
DR: 	O	RP: 	68/456/99-C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Quetiapini fumaras	 230.26 mg
	(odp. Quetiapinum	 200 mg)
PP: 	Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 30X200MG BLI kód SÚKL: 0113431
	POR TBL FLM 60X200MG BLI kód SÚKL: 0113432
	POR TBL FLM 90X200MG BLI kód SÚKL: 0113433
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. Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE LANNACHER 25 mg                                                      68/565/07-C
DR: 	O	RP: 	68/454/99-C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Quetiapini fumaras	 28.783 mg
	(odp. Quetiapinum	 25 mg)
PP: 	Broskvově zbarvené kulaté bikonvexní potahované tablety.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 6X25MG BLI kód SÚKL: 0113425
	POR TBL FLM 30X25MG BLI kód SÚKL: 0113426
	POR TBL FLM 60X25MG BLI kód SÚKL: 0113427
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. Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE LANNACHER 300 mg                                                    68/568/07-C
DR: 	OW	RP: 	68/456/99-C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Quetiapini fumaras	 345.39 mg
	(odp. Quetiapinum	 300 mg)
PP: 	Bílé podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 60X300MG BLI kód SÚKL: 0113434
	POR TBL FLM 90X300MG BLI kód SÚKL: 0113435
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. Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
QUETIAPINE LANNACHER STARTER                                                 68/569/07-C
DR: 	O	RP: 	68/713/99-C
D: 	LANNACHER HEILMITTEL GMBH, LANNACH, Rakousko
S: 	Quetiapini fumaras	 28.783 mg
	(odp. Quetiapinum	 25 mg)
	Quetiapini fumaras	 115.13 mg
	(odp. Quetiapinum	 100 mg)
PP: 	25 mg - broskvově zbarvené kulaté bikonvexní potahované tablety.
100 mg - žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/PE/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 6X25MG+5X100MG BLI kód SÚKL: 0113436
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC:	N05AH04
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky.
ZI:     Léčba schizofrenie.
Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod. Nebylo prokázáno, že by kvetiapin byl účinný k prevenci recidivy manických nebo depresivních epizod (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMŮ/2 ml, INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL INJ STŘÍKAČCE 							59/587/07-C
DR: 	S 
D: 	ZLB BEHRING GMBH, MARBURG, Německo
S: 	Immunoglobulinum humanum anti-d	             0.3 mg
	(odp. Immunoglobulinum humanum anti-d	 1500 ut)
	(odp. Proteinum humanum	                         60 mg) v 2 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
	Skleněná inj.stříkačka (sklo typu I) předplněná 2 ml injekčního roztoku (1500 IU anti-D IgG). 1 blistr obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku a 1 injekční jehlu.
B: 	INJ SOL 1X2ML/300MCG ISP kód SÚKL: 0113403
IS: 	Immunopraeparata
ATC:	J06BB01
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte inj. stříkačku (v originálním blistru) ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
ZI:	Prevence Rh(D) imunizace u Rh(D) negativních žen:
- Těhotenství/porod Rh(D) pozitivního dítěte
- Potrat/hrozící potrat, ektopické těhotenství nebo hydatidní mola
- Transplacentární krvácení (TPH) v důsledku antepartálního krvácení (AMH), amniocentézy, biopsie choria nebo porodnické hmaty např. zevní obrat, nebo poranění břicha.
Léčba Rh(D) negativních osob po inkompatibilní transfúzi Rh(D) pozitivní krve nebo jiných přípravků obsahujících červené krvinky
Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
-----------------------------------------------------------
SERTRALIN ARROW 100 mg                                                                  30/575/07-C
DR: 	O	RP: 	30/1093/94-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Sertralini hydrochloridum	 111.92 mg
	(odp. Sertralinum	             100 mg)
PP: 	Podlouhlé, bikonvexní bílé potahované tablety s označením "SR 100" na jedné straně a bez označení na straně druhé.
	PVC/PVDC/Al blistr.
B: 	POR TBL FLM 7X100MG BLI kód SÚKL: 0121779
	POR TBL FLM 14X100MG BLI kód SÚKL: 0121780
	POR TBL FLM 20X100MG BLI kód SÚKL: 0121781
	POR TBL FLM 28X100MG BLI kód SÚKL: 0121782
	POR TBL FLM 30X100MG BLI kód SÚKL: 0121783
	POR TBL FLM 35X100MG BLI kód SÚKL: 0121784
	POR TBL FLM 49X100MG BLI kód SÚKL: 0121785
	POR TBL FLM 50X100MG BLI kód SÚKL: 0121786
	POR TBL FLM 50X1X100MG BLI kód SÚKL: 0121787
	POR TBL FLM 98X100MG BLI kód SÚKL: 0121788
	POR TBL FLM 100X100MG BLI kód SÚKL: 0121789
	POR TBL FLM 250X100MG BLI kód SÚKL: 0121790
	POR TBL FLM 294X100MG BLI kód SÚKL: 0121791
IS: 	Antidepressiva
ATC:	N06AB06
PE: 	36
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba depresivních epizod.
-----------------------------------------------------------
SERTRALIN ARROW 50 mg                                                                     30/574/07-C
DR: 	O	RP: 	30/1093/94-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Sertralini hydrochloridum	 55.96 mg
	(odp. Sertralinum	             50 mg)
PP: 	Podlouhlé, bikonvexní bílé tablety s označením "SR50" na jedné straně a " | " na straně druhé, tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/PVDC/Al blistr
B: 	POR TBL FLM 7X50MG BLI kód SÚKL: 0121727
	POR TBL FLM 14X50MG BLI kód SÚKL: 0121728
	POR TBL FLM 20X50MG BLI kód SÚKL: 0121729
	POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0121730
	POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0121731
	POR TBL FLM 35X50MG BLI kód SÚKL: 0121732
	POR TBL FLM 49X50MG BLI kód SÚKL: 0121733
	POR TBL FLM 50X50MG BLI kód SÚKL: 0121734
	POR TBL FLM 50X1X50MG BLI kód SÚKL: 0121735
	POR TBL FLM 98X50MG BLI kód SÚKL: 0121736
	POR TBL FLM 100X50MG BLI kód SÚKL: 0121737
	POR TBL FLM 250X50MG BLI kód SÚKL: 0121738
	POR TBL FLM 294X50MG BLI kód SÚKL: 0121739
IS: 	Antidepressiva
ATC:	N06AB06
PE: 	36
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba depresivních epizod.
-----------------------------------------------------------
TEBIS PLUS H 10 mg/25 mg                                                                  58/585/07-C
DR: 	OE	RP: 	D
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Bisoprololi fumaras	 10 mg
	Hydrochlorothiazidum	 25 mg
PP: 	Modrá kulatá potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně a vyraženým "B" nalevo a "H" napravo od rýhy. Na druhé straně je vyraženo "10". Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al/Al blistr, papírová krabička obsahující 28, 30,50, 56 a 100 tablet.
B: 	POR TBL FLM 28 BLI kód SÚKL: 0102891
	POR TBL FLM 30 BLI kód SÚKL: 0102892
	POR TBL FLM 50 BLI kód SÚKL: 0102893
	POR TBL FLM 56 BLI kód SÚKL: 0102894
	POR TBL FLM 100 BLI kód SÚKL: 0102895
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C07BB07
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.
ZI: 	Esenciální hypertenze - přípravek Tebis Plus H 5 mg/12,5 mg a Tebis Plus H 10 mg/25 mg je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován samotným bisoprololem nebo samotným hydrochlorothiazidem. 
-----------------------------------------------------------
TEBIS PLUS H 5 mg/12,5 mg                                                               58/584/07-C
DR: 	OE	RP: 	D
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Bisoprololi fumaras	 5 mg
	Hydrochlorothiazidum	 12.5 mg
PP: 	Modrá kulatá potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně a vyraženým "B" nalevo a "H" napravo od rýhy. Na druhé straně je vyraženo "5". Tabletu nelze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al/Al blistr, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 28 BLI kód SÚKL: 0102867
	POR TBL FLM 30 BLI kód SÚKL: 0102868
	POR TBL FLM 50 BLI kód SÚKL: 0102869
	POR TBL FLM 56 BLI kód SÚKL: 0102870
	POR TBL FLM 100 BLI kód SÚKL: 0102871
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C07BB07
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu.
ZI: 	Esenciální hypertenze - přípravek Tebis Plus H 5 mg/12,5 mg a Tebis Plus H 10 mg/25 mg je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován samotným bisoprololem nebo samotným hydrochlorothiazidem. 
-----------------------------------------------------------



