





Nově  registrované  přípravky v  období: od 4.10.2007 do 10.10.2007

                                             
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


AZALIA 75 MIKROGRAMŮ POTAHOVANÉ TABLETY                 17/570/07-C
DR: 	O	RP: 	17/273/03-C
D: 	GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Desogestrelum	 0.075 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm, na jedné straně vyraženo "D",  na druhé straně "75".
	PVC/PVDC-Al blistr
B: 	POR TBL FLM 28X75MCG BLI kód SÚKL: 0113096
	POR TBL FLM 3X28X75MCG BLI kód SÚKL: 0113097
IS: 	Anticoncipientia
ATC:	G03AC09
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Kontraceptivum.
-----------------------------------------------------------
FLAVAMED TABLETY                                                                                   52/616/07-C
DR: 	O	RP: 	52/122/81-C
D: 	BERLIN-CHEMIE AG ( MENARINI GROUP ), BERLIN, Německo
S: 	Ambroxoli hydrochloridum	 30 mg
PP: 	Bílé kulaté, na obou stranách ploché tablety se zkosenými hranami a půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 10X30MG BLI kód SÚKL: 0124371
	POR TBL NOB 20X30MG BLI kód SÚKL: 0124372
	POR TBL NOB 50X30MG BLI kód SÚKL: 0124373
IS: 	Expectorantia, mucolytica
ATC:	R05CB06
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění doprovázených poruchami tvorby a transportu hlenu.
-----------------------------------------------------------
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE GABA 0,2%                             95/618/07-C
DR: 	L 
D: 	GABA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: 	Chlorhexidini digluconas	 600 mg v 300 ml
PP: 	Čirý modrý roztok.
	Bílá polyetylen-tereftalátová lahev se šroubovacím uzávěrem s bezpečnostním bílým polyetylenovým kroužkem. 10 ml čirá polypropylenová odměrka je součástí šroubovacího uzávěru.
B: 	ORM SOL 1X300ML LAG kód SÚKL: 0124627
IS: 	Stomatologica-praeparata medicinalia
ATC:	A01AB03
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: 	U dospělých a dětí ve věku od 6 let 
-	ke krátkodobé adjuvantní léčbě zánětů dásní a sliznice v dutině ústní
-	k předoperačnímu a pooperačnímu použití u léčby periodontu k prevenci infekcí ran po chirurgických zákrocích v dutině ústní. 
-----------------------------------------------------------
NALBUPHIN ORPHA                                                                                      65/622/07-C
DR: 	O	RP: 	65/130/87-C
D: 	ORPHA DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH, PURKERSDORF, Rakousko
S: 	Nalbuphini hydrochloridum	 20 mg v 2 ml
PP: 	Roztok je čirý a bezbarvý, pH =3, 0-4,2, osmolarita =0,3 Osmol/kg
	Ampulky z bezbarvého skla (typ I), 2 ml ampulky v balení po 10 ampulkách.
B: 	INJ SOL 10X2ML AMP kód SÚKL: 0118656
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC:	N02AF02
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.
ZI: 	Krátkodobá léčba středně silných a silných bolestí, před- a pooperační analgezie.
Poznámka: Pozor! Omamné látky zařazené do seznamu I - recept s modr. p. (příloha č.1 k zákonu č.167/1998 Sb.) .
-----------------------------------------------------------
OXYCODON SANDOZ RETARD 20 mg                                                 65/619/07-C
DR: 	O	RP: 	65/258/00-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Oxycodoni hydrochloridum	 16 mg
	Oxycodoni hydrochloridum	 4 mg
PP: 	Podlouhlá, bikonvexní tableta růžové barvy s půlící rýhou na obou stranách.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al-PVC/PVDC blistr s dětským bezpečnostním uzavřením.
HDPE lékovka s PP šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL PRO 10X20MG BLI kód SÚKL: 0112291
	POR TBL PRO 20X20MG BLI kód SÚKL: 0112292
	POR TBL PRO 28X20MG BLI kód SÚKL: 0112293
	POR TBL PRO 30X20MG BLI kód SÚKL: 0112294
	POR TBL PRO 40X20MG BLI kód SÚKL: 0112295
	POR TBL PRO 50X20MG BLI kód SÚKL: 0112296
	POR TBL PRO 56X20MG BLI kód SÚKL: 0112297
	POR TBL PRO 60X20MG BLI kód SÚKL: 0112298
	POR TBL PRO 100X20MG BLI kód SÚKL: 0112299
	POR TBL PRO 112X20MG BLI kód SÚKL: 0112300
	POR TBL PRO 50X20MG TBC kód SÚKL: 0122228
	POR TBL PRO 100X20MG TBC kód SÚKL: 0122229
	POR TBL PRO 250X20MG TBC kód SÚKL: 0122230
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC:	N02AA05
PE: 	24
ZS: 	Přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Těžké bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.
Poznámka: Pozor! Omamné látky zařazené do seznamu I - recept s modr. p. (příloha č.1 k zákonu č.167/1998 Sb.) .
-----------------------------------------------------------
OXYCODON SANDOZ RETARD 40 mg                                                 65/620/07-C
DR: 	O	RP: 	65/259/00-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Oxycodoni hydrochloridum	 32 mg
	Oxycodoni hydrochloridum	 8 mg
PP: 	Podlouhlá bikonvexní tableta oranžové barvy s půlící rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al-PVC/PVDC blistr s dětským bezpečnostním uzavřením.
HDPE lékovka s PP šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL PRO 10X40MG BLI kód SÚKL: 0112301
	POR TBL PRO 20X40MG BLI kód SÚKL: 0112302
	POR TBL PRO 28X40MG BLI kód SÚKL: 0112303
	POR TBL PRO 30X40MG BLI kód SÚKL: 0112304
	POR TBL PRO 40X40MG BLI kód SÚKL: 0112305
	POR TBL PRO 50X40MG BLI kód SÚKL: 0112306
	POR TBL PRO 56X40MG BLI kód SÚKL: 0112307
	POR TBL PRO 60X40MG BLI kód SÚKL: 0112308
	POR TBL PRO 100X40MG BLI kód SÚKL: 0112309
	POR TBL PRO 112X40MG BLI kód SÚKL: 0112310
	POR TBL PRO 50X40MG TBC kód SÚKL: 0122225
	POR TBL PRO 100X40MG TBC kód SÚKL: 0122226
	POR TBL PRO 250X40MG TBC kód SÚKL: 0122227
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC:	N02AA05
PE: 	24
ZS: 	Přípravek nevyžaduje speciální podmínky uchovávání.
ZI: 	Těžké bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.
Poznámka: Pozor! Omamné látky zařazené do seznamu I - recept s modr. p. (příloha č.1 k zákonu č.167/1998 Sb.) .
-----------------------------------------------------------
OXYCODON SANDOZ RETARD 80 mg                                                 65/621/07-C
DR: 	O	RP: 	65/260/00-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Oxycodoni hydrochloridum	 64 mg
	Oxycodoni hydrochloridum	 16 mg
PP: 	Podlouhlá, bikonvexní tableta žluté barvy s půlicí rýhou na obou stranách.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Al-PVC/PVDC blistr s dětským bezpečnostním uzavřením.
HDPE lékovka  s PP šroubovacím uzávěrem.
B: 	POR TBL PRO 10X80MG BLI kód SÚKL: 0112311
	POR TBL PRO 20X80MG BLI kód SÚKL: 0112312
	POR TBL PRO 28X80MG BLI kód SÚKL: 0112313
	POR TBL PRO 30X80MG BLI kód SÚKL: 0112314
	POR TBL PRO 40X80MG BLI kód SÚKL: 0112315
	POR TBL PRO 50X80MG BLI kód SÚKL: 0112316
	POR TBL PRO 56X80MG BLI kód SÚKL: 0112317
	POR TBL PRO 60X80MG BLI kód SÚKL: 0112318
	POR TBL PRO 100X80MG BLI kód SÚKL: 0112319
	POR TBL PRO 112X80MG BLI kód SÚKL: 0112320
	POR TBL PRO 50X80MG TBC kód SÚKL: 0125259
	POR TBL PRO 100X80MG TBC kód SÚKL: 0125260
	POR TBL PRO 250X80MG TBC kód SÚKL: 0125261
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC:	N02AA05
PE: 	24
ZS: 	Přípravek nevyžaduje speciální podmínky uchovávání.
ZI: 	Těžké bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik.
Poznámka: Pozor! Omamné látky zařazené do seznamu I - recept s modr. p. (příloha č.1 k zákonu č.167/1998 Sb.) .
-----------------------------------------------------------
RAMIXA PLUS H 2,5 mg/12,5 mg                                                 58/624/07-C
DR: 	OW	RP: 	58/254/00-C
D: 	INGERS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Ramiprilum	             2.5 mg
	Hydrochlorothiazidum	 12.5 mg
PP: 	Bílé tablety podlouhlého tvaru s půlící rýhou na obou stranách. Na jedné straně je vlevo od rýhy vyraženo písmeno R a vpravo písmeno H. Rozměry tablety jsou 8,2mm x 4,2mm.
	Laminovaný Al/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 28 BLI kód SÚKL: 0041660
	POR TBL NOB 60 BLI kód SÚKL: 0041661
	POR TBL NOB 100 BLI kód SÚKL: 0041662
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09BA05
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25°C.
ZI: 	Léčba esenciální hypertenze u pacientů, kde je indikována léčba  kombinovaným přípravkem (u pacientů nedostatečně reagujících na monoterapii). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
-----------------------------------------------------------
RAMIXA PLUS H 5 mg/25 mg                                                            58/625/07-C
DR: 	O	RP: 	58/254/00-C
D: 	INGERS INDUSTRIAL SOLUTIONS S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Ramiprilum	             5 mg
	Hydrochlorothiazidum	 25 mg
PP: 	Bílé tablety podlouhlého tvaru s půlící rýhou na obou stranách. Na jedné straně je vlevo od rýhy vyraženo písmeno R a vpravo písmeno H. Rozměry tablety jsou 10,2 x 5,7mm. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Laminovaný Al/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 30 BLI kód SÚKL: 0041663
	POR TBL NOB 28 BLI kód SÚKL: 0041664
	POR TBL NOB 60 BLI kód SÚKL: 0041665
	POR TBL NOB 100 BLI kód SÚKL: 0041666
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09BA05
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25°C.
ZI: 	Léčba esenciální hypertenze u pacientů, kde je indikována léčba  kombinovaným přípravkem (u pacientů nedostatečně reagujících na monoterapii). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
-----------------------------------------------------------
TRIADERM                                                                                                          46/617/07-C
DR: 	S
D: 	IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O., OPAVA - KOMÁROV, Česká republika
S: 	Triamcinoloni acetonidum	 40 mg
	Cloroxinum	                         12 mg v 40 g
PP: 	Po vystříkání z balení se tvoří téměř bílá emulze charakteristické vůně.
	Tlaková dvouplášťová nádobka s vnější nádobkou z ocelového plechu a vnitřním polyethylenovým vakem opatřená rozprašovačem, krytem z polypropylenu, aerosolovým ventilem a stoupací trubičkou, samolepící etiketa.
B: 	DRM SPR EML 1X40GM PSS kód SÚKL: 0064767
IS: 	Dermatologica
ATC:	D07BB03
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 30°C, chránit před chladem, mrazem a přímým slunečním zářením.
ZI: 	Léčba akutních nebo subakutních zánětlivých povrchových dermatóz s mikrobiální složkou, ekzémů a dermatitid.
-----------------------------------------------------------




