Nově  registrované  přípravky v  období: od 25.10.2007 do 31.10.2007

                                             
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

CABERGOLIN ARROW 0,5 mg                                                               54/651/07-C
DR: 	O	RP: 	54/277/96-C
D: 	ARROW GENERICS LIMITED, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Cabergolinum	 0.5 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé, oválné tablety s označením "C / 5" na jedné straně a s ">"na druhé straně na obou stranách půlící rýhy. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
	Lahvička z hnědého skla (typ III) s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem, která obsahuje tobolku s vysoušedlem silikagel, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 2X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110010
	POR TBL NOB 4X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110011
	POR TBL NOB 8X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110012
	POR TBL NOB 20X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110013
	POR TBL NOB 28X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110014
	POR TBL NOB 30X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110015
	POR TBL NOB 40X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110016
	POR TBL NOB 80X0.5MG TBC kód SÚKL: 0110017
IS: 	Gynaecologica
ATC:	G02CB03
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25°C. Uchovávat v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI: 	Inhibice laktace z lékařských důvodů. Poruchy spojené s hyperprolaktinémií. Hypofysární adenomy secernující prolaktin. Idiopatická hyperprolaktinémie.
-----------------------------------------------------------
CEFTAZIDIM GENIM 1 g                                                                        15/672/07-C
DR: 	O	RP: 	15/207/85-C
D: 	GENIM S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Ceftazidimum pentahydricum	 1.165 gm
	(odp. Ceftazidimum	                   1 gm)
PP: 	Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.
	20 ml injekční lahvička z bezbarvého skla typu I s hliníkovým krytem a brombutylová zátka.
B: 	INJ PLV SOL 1X1GM VIA kód SÚKL: 0102489
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC:	J01DD02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Terapie následujících infekčních onemocnění způsobených citlivými mikroorganismy pouze tehdy, jestliže penicilin nebo penicilinové deriváty s úzkým spektrem nemohou být použity: nosokomiální pneumonie, infekce dýchacího ústrojí  u pacientů s cystickou fibrózou, empirická léčba febrilní neutropenie, akutní meningitida, infekce horního močového ústrojí a závažné infekce pocházející z močového ústrojí.
 Monoterapie ceftazidimem se užívá  k léčbě závažných infekcí způsobených kmeny citlivými na ceftazidim. 
-----------------------------------------------------------
CEFTAZIDIM GENIM 2 g                                                                        15/673/07-C
DR: 	O	RP: 	15/207/85-C
D: 	GENIM S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Ceftazidimum pentahydricum	 2.33 gm
	(odp. Ceftazidimum	                 2 gm)
PP: 	Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.
	50 ml injekční lahvička z bezbarvého skla typu III s hliníkovým krytem a brombutylová zátka.
B: 	INJ PLV SOL 1X2GM VIA kód SÚKL: 0102488
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC:	J01DD02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Terapie následujících infekčních onemocnění způsobených citlivými mikroorganismy pouze tehdy, jestliže penicilin nebo penicilinové deriváty s úzkým spektrem nemohou být použity: nosokomiální pneumonie, infekce dýchacího ústrojí  u pacientů s cystickou fibrózou, empirická léčba febrilní neutropenie, akutní meningitida, infekce horního močového ústrojí a závažné infekce pocházející z močového ústrojí.
 Monoterapie ceftazidimem se užívá  k léčbě závažných infekcí způsobených kmeny citlivými na ceftazidim. 
-----------------------------------------------------------
DONA 750 mg POTAHOVANÉ TABLETY                                           29/674/07-C
DR: 	S 
D: 	ROTTAPHARM S.P.A., MILÁNO, Itálie
S: 	Glucosamini sulfas cristallicus	 942 mg
	(odp. Glucosamini sulfas	 750 mg
	Natrii chloridum	             192 mg)
	(odp. Glucosaminum	             589 mg)
PP: 	Oválné bílé potahované tablety bez půlící  rýhy.
	PE lahvička s PE odklápěcím uzávěrem a s jistící páskou, papírová krabička.
B: 	POR TBL FLM 60X750MG LAG kód SÚKL: 0088049
	POR TBL FLM 180X750MG LAG kód SÚKL: 0088056
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC:	M01AX05
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: 	Léčba symptomů osteoartrózy, tj. bolesti a omezení funkčnosti kloubů.
-----------------------------------------------------------
DOPALUX 100/25 mg                                                                                27/670/07-C
DR: 	O	RP: 	27/779/93-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Levodopum	                         100 mg
	Carbidopum monohydricum	 26.75 mg
	(odp. Carbidopum	             25 mg)
PP: 	Oranžovohnědé bikonkávní kulaté tablety se zaoblenými hranami.
	Al/Al blistr.
B: 	POR TBL PRO 30X125MG BLI kód SÚKL: 0124890
	POR TBL PRO 50X125MG BLI kód SÚKL: 0124891
	POR TBL PRO 60X125MG BLI kód SÚKL: 0124892
	POR TBL PRO 100X125MG BLI kód SÚKL: 0124893
	POR TBL PRO 200X125MG BLI kód SÚKL: 0124894
IS: 	Antiparkinsonica
ATC:	N04BA02
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Idiopatická Parkinsonova choroba, zejména ke zkrácení periody „off“ u pacientů, kteří předtím byli léčeni inhibitory levodopadekarboxylázy v přípravcích s okamžitým uvolňováním anebo samotnou levodopou, a u nichž se objevila fluktuace, tj. kolísání  motorických projevů. U pacientů, kteří dosud levodopou léčeni nebyli, jsou zkušenosti s přípravkem Dopalux 100/25 mg omezené.
-----------------------------------------------------------
DOPALUX 200/50 mg                                                                                27/671/07-C
DR: 	O	RP: 	27/779/93-C
D: 	SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Levodopum	                         200 mg
	Carbidopum monohydricum	 53.5 mg
	(odp. Carbidopum	             50 mg)
PP: 	Oranžovohnědé bikonvexní kulaté tablety.
	Al/Al blistr.
B: 	POR TBL PRO 30X250MG BLI kód SÚKL: 0124895
	POR TBL PRO 50X250MG BLI kód SÚKL: 0124896
	POR TBL PRO 60X250MG BLI kód SÚKL: 0124897
	POR TBL PRO 100X250MG BLI kód SÚKL: 0124898
	POR TBL PRO 200X250MG BLI kód SÚKL: 0124899
IS: 	Antiparkinsonica
ATC:	N04BA02
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Idiopatická Parkinsonova choroba, zejména  ke zkrácení periody „off“ u pacientů, kteří předtím byli léčeni inhibitory levodopadekarboxylázy v přípravcích s okamžitým uvolňováním anebo samotnou levodopou, a u nichž se objevila fluktuace, tj. kolísání  motorických projevů. U pacientů, kteří dosud levodopou léčeni nebyli, jsou zkušenosti s přípravkem Dopalux 200/50 mg omezené.  
-----------------------------------------------------------
ELIGARD 45 mg                                                                                           44/675/07-C
DR: 	S 
D: 	ASTELLAS PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Leuprorelini acetas	 58.2 mg
	(odp. Leuprorelinum	 55.4 mg)
PP: 	Předplněná stříkačka B obsahující bílý až téměř bílý prášek.
Přeplněná stříkačka A obsahující čirý, bezbarvý až bledě žlutý roztok.
	Dvě předplněné polypropylenové injekční stříkačky, jedna obsahující prášek (stříkačka B) a jedna obsahující rozpouštědlo (stříkačka A). Obě stříkačky spolu tvoří systém pro smísení.Injekční stříkačka A má zakončení pístu z termoplastické pryže a je uzavřena polyethylenovým nebo polypropylenovým Luer-Lok krytem. Krytka a obě pístové zátky injekční stříkačky B jsou  vyrobeny  z bromobutylové pryže.
Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení:
Souprava sestávající z jednoho velkého aluminiového vnějšího sáčku, který obsahuje 2 aluminiové sáčky, sterilní jehlu velikosti 18 G  a sáček s vysoušedlem. Jeden sáček obsahuje 1 předplněnou polypropylenovou injekční stříkačku A a delší píst k našroubování do zátky stříkačky B. Druhý sáček obsahuje 1 předplněnou polypropylenovou injekční stříkačku B.
Souprava sestávající ze dvou zatavených vaniček v papírové krabičce. Jedna vanička obsahuje předplněnou polypropylenovou stříkačku A, delší píst k našroubování do zátky stříkačky B a sáček s vysoušedlem. Druhá vanička obsahuje předplněnou polypropylenovou stříkačku B, sterilní jehlu velikosti 18 G a sáček s vysoušedlem.
Sada obsahující soupravy sestávající z 2x2 předplněných polypropylenových injekčních stříkaček (1x stříkačka A; 1x stříkačka B).
B: 	INJ PSO LQF 1X45MG SÁČ ISP kód SÚKL: 0123283
	INJ PSO LQF 2X45MG SÁČ ISP kód SÚKL: 0123284
	INJ PSO LQF 1X45MG VAN ISP kód SÚKL: 0125284
	INJ PSO LQF 2X45MG VAN ISP kód SÚKL: 0125285
IS: 	Cytostatica
ATC:	L02AE02
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při 2°C – 8°C (v chladničce) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Po otevření byla prokázána chemická i fyzikální stabilita po dobu 30 minut při teplotě 25°C. Z mikrobiologického hlediska je nutné, aby se produkt použil okamžitě po smísení se sterilním vehikulem. Nepoužije-li se okamžitě, pak doba a podmínky uchovávání před podáním jsou v odpovědnosti uživatele.
ZI: 	Terapie pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty.
-----------------------------------------------------------
IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml                                                    44/676/07-C
DR: 	O	RP: 	44/014/98-C
D: 	ACTAVIS GROUP HF, HAFNARFJÖRDUR, Island
S: 	Irinotecani hydrochloridum trihydricum	 40 mg
	(odp. Irinotecanum	                               34.66 mg) v 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok.
	Hnědé lahvičky ze skla typu I, brombutylová zátka a kovový (hliníkový) uzávěr s polypropylenovým krytem. Lahvička bude balena s ochranným plastovým přebalem nebo bez něj.
B: 	INF CNC SOL 1X2ML VIA kód SÚKL: 0113666
	INF CNC SOL 1X5ML VIA kód SÚKL: 0113667
IS: 	Cytostatica
ATC:	L01XX19
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chránit před mrazem.
ZI: 	Irinotecan Actavis je určen k léčbě nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem: v kombinaci s 5-fluorouracilem a kyselinou folinovou u nemocných bez předchozí chemoterapie pokročilého onemocnění, v monoterapii u pacientů s progresí, u kterých selhala léčba standardním režimem obsahujícím 5-fluorouracil.
 Irinotekan v kombinaci s cetuximabem je indikován k léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem exprimujícím receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) po selhání cytotoxické léčby obsahující irinotekan. 
Irinotekan v kombinaci s 5-fluorouracilem, kyselinou folinovou a bevacizumabem je indikován k léčbě první linie u pacientů metastatickým karcinomem tlustého střeva nebo konečníku. 
-----------------------------------------------------------
LAMOTRIX 100 mg                                                                                      21/661/07-C
DR: 	O	RP: 	21/802/92-C
D: 	MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr
S: 	Lamotriginum	 100 mg
PP: 	Béžové kulaté ploché tablety o průměru 9,5 mm s půlící rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 20X100MG BLI kód SÚKL: 0124838
	POR TBL NOB 30X100MG BLI kód SÚKL: 0124839
	POR TBL NOB 50X100MG BLI kód SÚKL: 0124840
	POR TBL NOB 100X100MG BLI kód SÚKL: 0124841
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AX09
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:      Dospělí a děti nad 12 let
V monoterapii epilepsie: parciální záchvaty, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Dospělí a děti nad 12 let
V kombinované terapii epilepsie: parciální záchvaty, záchvaty spjaté s Lennox-Gastautovým syndromem, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Léčbu tímto léčivým přípravkem může zahájit pouze neurolog nebo dětský neurolog se zkušeností v léčbě epilepsie. Léčivý přípravek je dále určen k použití na neurologických klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních podobného zaměření.
Dospělí (od 18 let)
Bipolární afektivní porucha:
  K prevenci epizod deprese u pacientů s bipolární afektivní poruchou.
-----------------------------------------------------------
LAMOTRIX 200 mg                                                                                      21/662/07-C
DR: 	O	RP: 	21/802/92-C
D: 	MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr
S: 	Lamotriginum	 200 mg
PP: 	Béžové kulaté ploché tablety o průměru 12,7 mm s půlící rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 20X200MG BLI kód SÚKL: 0124842
	POR TBL NOB 30X200MG BLI kód SÚKL: 0124843
	POR TBL NOB 50X200MG BLI kód SÚKL: 0124844
	POR TBL NOB 100X200MG BLI kód SÚKL: 0124845
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AX09
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Dospělí a děti nad 12 let
V monoterapii epilepsie: parciální záchvaty, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Dospělí a děti nad 12 let
V kombinované terapii epilepsie: parciální záchvaty, záchvaty spjaté s Lennox-Gastautovým syndromem, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Léčbu tímto léčivým přípravkem může zahájit pouze neurolog nebo dětský neurolog se zkušeností v léčbě epilepsie. Léčivý přípravek je dále určen k použití na neurologických klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních podobného zaměření.
Dospělí (od 18 let)
Bipolární afektivní porucha:
  K prevenci epizod deprese u pacientů s bipolární afektivní poruchou.
-----------------------------------------------------------
LAMOTRIX 25 mg                                                                                         21/659/07-C
DR: 	O	RP: 	21/802/92-C
D: 	MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr
S: 	Lamotriginum	 25 mg
PP: 	Béžové kulaté ploché tablety o průměru 6 mm s vyražením "MC" na jedné straně.
	PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 20X25MG BLI kód SÚKL: 0124830
	POR TBL NOB 30X25MG BLI kód SÚKL: 0124831
	POR TBL NOB 50X25MG BLI kód SÚKL: 0124832
	POR TBL NOB 100X25MG BLI kód SÚKL: 0124833
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AX09
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Dospělí a děti nad 12 let
V monoterapii epilepsie: parciální záchvaty, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Dospělí a děti nad 12 let
V kombinované terapii epilepsie: parciální záchvaty, záchvaty spjaté s Lennox-Gastautovým syndromem, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Léčbu tímto léčivým přípravkem může zahájit pouze neurolog nebo dětský neurolog se zkušeností v léčbě epilepsie. Léčivý přípravek je dále určen k použití na neurologických klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních podobného zaměření.
Dospělí (od 18 let)
Bipolární afektivní porucha:
  K prevenci epizod deprese u pacientů s bipolární afektivní poruchou.
-----------------------------------------------------------
LAMOTRIX 50 mg                                                                                         21/660/07-C
DR: 	O	RP: 	21/802/92-C
D: 	MEDOCHEMIE LTD., LIMASSOL, Kypr
S: 	Lamotriginum	 50 mg
PP: 	Béžové kulaté ploché tablety o průměru 8 mm s půlící rýhou. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
	PVC/Al blistr.
B: 	POR TBL NOB 20X50MG BLI kód SÚKL: 0124834
	POR TBL NOB 30X50MG BLI kód SÚKL: 0124835
	POR TBL NOB 50X50MG BLI kód SÚKL: 0124836
	POR TBL NOB 100X50MG BLI kód SÚKL: 0124837
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC:	N03AX09
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Dospělí a děti nad 12 let
V monoterapii epilepsie: parciální záchvaty, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Dospělí a děti nad 12 let
V kombinované terapii epilepsie: parciální záchvaty, záchvaty spjaté s Lennox-Gastautovým syndromem, generalizované záchvaty - primární záchvaty, sekundární tonicko-klonické záchvaty.
Léčbu tímto léčivým přípravkem může zahájit pouze neurolog nebo dětský neurolog se zkušeností v léčbě epilepsie. Léčivý přípravek je dále určen k použití na neurologických klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních podobného zaměření.
Dospělí (od 18 let)
Bipolární afektivní porucha:
  K prevenci epizod deprese u pacientů s bipolární afektivní poruchou.
-----------------------------------------------------------
LOSARATIO PLUS H  50/12,5 mg                                                 58/677/07-C
DR: 	OE	RP: 	DK
D: 	RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo
S: 	Losartanum kalicum	 50 mg
	Hydrochlorothiazidum	 12.5 mg
PP: 	Bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru 8 mm, označená "LH 1".
	Blistr PVC/PVSDC/Al.
Lékovka (HDPE) s uzávěrem (LDPE).
B: 	POR TBL FLM 14 BLI kód SÚKL: 0119184
	POR TBL FLM 28 BLI kód SÚKL: 0119185
	POR TBL FLM 30 BLI kód SÚKL: 0119186
	POR TBL FLM 50 BLI kód SÚKL: 0119187
	POR TBL FLM 56 BLI kód SÚKL: 0119188
	POR TBL FLM 98 BLI kód SÚKL: 0119189
	POR TBL FLM 100 BLI kód SÚKL: 0119190
	POR TBL FLM 280 BLI kód SÚKL: 0119191
	POR TBL FLM 14 TBC kód SÚKL: 0119192
	POR TBL FLM 28 TBC kód SÚKL: 0119193
	POR TBL FLM 30 TBC kód SÚKL: 0119194
	POR TBL FLM 50 TBC kód SÚKL: 0119195
	POR TBL FLM 56 TBC kód SÚKL: 0119196
	POR TBL FLM 98 TBC kód SÚKL: 0119197
	POR TBL FLM 100 TBC kód SÚKL: 0119198
	POR TBL FLM 280 TBC kód SÚKL: 0119199
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09DA01
PE: 	18
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25°C.
ZI: 	Léčba esenciální hypertenze u pacientů, u kterých krevní tlak není adekvátně kontrolován monoterapií hydrochlorothiazidem nebo losartanem.
-----------------------------------------------------------
PENTASA SACHET 2 g                                                                             29/669/07-C
DR: 	S 
D: 	FERRING A/S, VANLOSE, Dánsko
S: 	Mesalazinum	 2 gm
PP: 	Téměř bílý až světle hnědý zrněný prášek s prodlouženým uvolňováním.
	Zatavený vrstvený sáček 23 mm x 77mm (polyester-Al-LDPE), papírová krabička.
B: 	POR GRA PRO 60X2G SCC kód SÚKL: 0018270
	POR GRA PRO 10X2G SCC kód SÚKL: 0018271
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC:	A07EC02
PE: 	24
ZS: 	V původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.
ZI: 	Léčba mírné až středně závažné colitis ulcerosa nebo Crohnovy choroby.
-----------------------------------------------------------




