NOVÉ PŘÍPRAVKY REGISTROVANÉ CENTRALIZOVANOU PROCEDUROU V OBDOBÍ OD 1.3.2007 DO 31.3.2007

Vysvětlivky:
IS	- indikační skupina

ATC	- anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace
D	- držitel rozhodnutí o registraci
PE	- doba použitelnosti v měsících
S	- složení
ZS	- způsob skladování
PP	- popis přípravku a druh obalu
ZI          - zkrácená indikace
B	- balení, kód SÚKL


Nové léčivé přípravky:

CYSTADANE 1 g                                                                                   EU/1/06/379/001
D: 	ORPHAN EUROPE SARL, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Betainum	 180 g
PP: 	Perorální prášek. Bílý sypký prášek.
1 g prášku obsahuje 1 g betainum anhydricum.
Tři odměrné lžíce poskytují dávky 1 g, 150 mg a 100 mg bezvodého betainu.
	HDPE lahve s bezpečnostním uzávěrem proti otevření dětmi.
Jedno balení obsahuje 1 lahev se 180 g prášku.
V každém balení jsou přiloženy tři odměrné lžíce.
B: 	POR PLV SOL 180GM kód SÚKL: 0028726 (001)
IS: 	Hepatica
ATC:	A16AA06
PE: 	24
ZS: 	Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Adjuvantní léčba homocystinurie, která zahrnuje deficity nebo poruchy:
• cystathionin beta-syntázy (CBS),
• 5,10-methylentetrahydrofolátreduktázy (MTHFR),
• metabolismu kofaktoru kobalaminu (kbl).
Cystadane se podává jako doplněk další léčby, jako je například léčba vitamínem B6 (pyridoxin), vitamínem B12 (kobalamin), folátem a specifickou dietou.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 40 IU/ml           EU/1/06/368/003-004
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum isophanum	             400 ut
	(odp. Insulinum humanum	 14 mg)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	10ml suspenze v injekční lahvičkce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (chlorobutyl, guma (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X10ML kód SÚKL: 0028500 (003)
SDR INJ SUS 5X10ML kód SÚKL: 0028501 (004)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AC01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 40 IU/ml           EU/1/06/368/001-002
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	            400 ut
	(odp. Insulinum humanum	 14 mg)
PP: 	Injekční roztok v injekční lahvičce.Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	10ml roztoku v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X10ML kód SÚKL: 0028498 (001)
SDR+IVN INJ SOL 5X10ML kód SÚKL: 0028499 (002)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:	Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 (40 IU/ml) EU/1/06/368/005-006
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 400 ut
	(odp. Insulinum humanum	            60 ut
	Insulinum isophanum	                        340 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	10ml suspenze v injekční lahvičkce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (chlorobutyl, guma (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X10ML kód SÚKL: 0028502 (005)
SDR INJ SUS 5X10ML kód SÚKL: 0028503 (006)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 (40 IU/ml)    EU/1/06/368/007-008
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 400 ut
	(odp. Insulinum humanum	             100 ut
	Insulinum isophanum	                         300 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	10ml suspenze v injekční lahvičkce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (chlorobutyl, guma (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X10ML kód SÚKL: 0028504 (007)
SDR INJ SUS 5X10ML kód SÚKL: 0028505 (008)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 (40 IU/ml)    EU/1/06/368/009-010
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 400 ut
	(odp. Insulinum humanum	             200 ut
	Insulinum isophanum	                         200 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	10ml suspenze v injekční lahvičkce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (chlorobutyl, guma (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X10ML kód SÚKL: 0028506 (009)
SDR INJ SUS 5X10ML kód SÚKL: 0028507 (010)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100 IU/ml            EU/1/06/368/011-012
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	             500 ut
	(odp.Insulinum humanum	 17.5 mg)
PP: 	Injekční roztok v injekční lahvičce. Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	5 ml roztoku v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X5ML kód SÚKL: 0028508 (011)
SDR+IVN INJ SOL 5X5ML kód SÚKL: 0028509 (012)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
ZI:	Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100 IU/ml            EU/1/06/368/013-015
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	             300 ut
	(odp. Insulinum humanum	 10.5 mg)
PP: 	Injekční roztok v zásobní vložce. Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	3 ml roztoku v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)) .
B: 	SDR+IVN INJ SOL 4X3ML kód SÚKL: 0028510 (013)
SDR+IVN INJ SOL 5X3ML kód SÚKL: 0028511 (014)
SDR+IVN INJ SOL 10X3ML kód SÚKL: 0028512 (015)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda jsou zásobní vložky do pera vloženy ihned nebo jsou nejprve chvíli nošeny jako náhradní.
Otevřená zásobní vložka nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Otevřená zásobní vložka (v peru) nesmí být skladována v chladničce.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem. Insulin Human Winthrop Rapid je také vhodný k léčbě hyperglykemického kómatu a ketoacidózy, a také k dosažení stabilizace pacientů s diabetes mellitus v období před, během a po chirurgickém zákroku.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100 IU/ml            EU/1/06/368/016-019
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	             300 ut
	(odp. Insulinum humanum	 10.5 mg)
PP: 	Injekční roztok v předplněném peru OptiSet. Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	3 ml roztoku v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)).
Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití. Injekční jehly nejsou součástí balení.
B: 	SDR INJ SOL 3X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028513 (016)
SDR INJ SOL 4X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028514 (017)
SDR INJ SOL 5X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028515 (018)
SDR INJ SOL 10X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028516 (019)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se pero v krabičce přímo nedotýkalo mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Před prvním použitím se Insulin Human Winthrop Rapid musí ponechat 1 až 2 hodiny při pokojové teplotě.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda je pero okamžitě používáno nebo je nejprve chvíli nošeno jako náhradní.
Používané pero nesmí být skladováno při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněno před přímým teplem nebo světlem. Používané pero nesmí být skladováno v chladničce.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100 IU/ml            EU/1/06/368/020-021
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum isophanum	             500 ut
	(odp. Insulinum humanum	 17.5 mg)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	5 ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X5ML kód SÚKL: 0028517 (020)
SDR INJ SUS 5X5ML kód SÚKL: 0028518 (021)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AC01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100 IU/ml            EU/1/06/368/022-024
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum isophanum	             300 ut
	(odp. Insulinum humanum	 10.5 mg)
PP: 	Injekční suspenze v zásobní vložce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3 ml suspense v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)). Jedna zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 4X3ML kód SÚKL: 0028519 (022)
SDR INJ SUS 5X3ML kód SÚKL: 0028520 (023)
SDR INJ SUS 10X3ML kód SÚKL: 0028521 (024)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AC01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda jsou zásobní vložky do pera ihned vloženy a nebo nejprve chvíli nošeny jako náhradní.
Otevřená zásobní vložka nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Otevřená zásobní vložka (v peru) nesmí být skladována v chladničce.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100 IU/ml            EU/1/06/368/025-028
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum isophanum	             300 ut
	(odp. Insulinum humanum	 10.5 mg)
PP: 	Injekční suspenze v předplněném peru OptiSet. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)). Zásobní vložky jsou uzavřeny v injekčním peru k jednorázovému použití. Injekční jehly nejsou vloženy do balení.
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 3X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028522 (025)
SDR INJ SUS 4X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028523 (026)
SDR INJ SUS 5X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028524 (027)
SDR INJ SUS 10X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028525 (028)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AC01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se pero v krabičce přímo nedotýkalo mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Před prvním použitím se Insulin Human Winthrop Basal musí ponechat 1 až 2 hodiny při pokojové teplotě.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda je pero okamžitě používáno nebo nejprve chvíli nošeno jako náhradní.
Používané pero nesmí být skladováno při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněno před přímým teplem nebo světlem. Používané pero nesmí být skladováno v chladničce.
ZI:    Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 (100 IU /ml) EU/1/06/368/029-030
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 500 ut
	(odp. Insulinum humanum	               75 ut
	Insulinum isophanum	                         425 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce. Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	5ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), gumovou chlorobutylovou zátkou (typ I) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X5ML kód SÚKL: 0028526 (029)
SDR INJ SUS 5X5ML kód SÚKL: 0028527 (030)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 (100 IU /ml) EU/1/06/368/031-033
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	              45 ut
	Insulinum isophanum 	                        255 ut)
PP: 	Injekční suspenze v zásobní vložce.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3ml zásobní vložka (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)). Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 4X3ML kód SÚKL: 0028528 (031)
SDR INJ SUS 5X3ML kód SÚKL: 0028529 (032)
SDR INJ SUS 10X3ML kód SÚKL: 0028530 (033)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda jsou zásobní vložky do pera vloženy a používány nebo jen připraveny k použití.
Otevřená zásobní vložka nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Otevřená zásobní vložka (v peru) nesmí být skladována v chladničce.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 (100 IU /ml) EU/1/06/368/034-037
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	              45 ut
	Insulinum isophanum	                        255 ut)
PP: 	Injekční suspenze v předplněném peru.OptiSet.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3 ml suspense v zásobní vložkce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)). Zásobní vložka je uzavřena v injekčním peru k jednorázovému použití. Jehly nejsou vloženy do balení.
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 3X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028531 (034)
SDR INJ SUS 4X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028532 (035)
SDR INJ SUS 5X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028533 (036)
SDR INJ SUS 10X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028534 (037)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se pero v krabičce přímo nedotýkalo mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováváno nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda je pero okamžitě používáno nebo je nejprve chvíli nošeno jako náhradní.
Používané pero nesmí být skladováno při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněno před přímým teplem nebo světlem. Používané pero nesmí být skladováno v chladničce.
Před prvním použitím se Insulin Human Winthrop Comb 15 musí ponechat 1 až 2 hodiny při pokojové teplotě.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------

INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 (100 IU /ml) EU/1/06/368/038-039
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 500 ut
	(odp. Insulinum humanum	             125 ut
	Insulinum isophanum	                          375 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	5ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (guma, chlorobutyl (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X5ML kód SÚKL: 0028535 (038)
SDR INJ SUS 5X5ML kód SÚKL: 0028536 (039)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být injekční lahvička používána až čtyři týdny.
Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 (100 IU /ml) EU/1/06/368/040-042
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	               75 ut
	Insulinum isophanum	                         225 ut)
PP: 	Injekční suspenze v zásobní vložce.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I))
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 4X3ML kód SÚKL: 0028537 (040)
SDR INJ SUS 5X3ML kód SÚKL: 0028538 (041)
SDR INJ SUS 10X3ML kód SÚKL: 0028539 (042)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda jsou zásobní vložky do pera vloženy a používány nebo jen připraveny k použití.
Otevřená zásobní vložka nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Otevřená zásobní vložka (v peru) nesmí být skladována v chladničce.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 (100 IU /ml) EU/1/06/368/043-046
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	              75 ut
	Insulinum isophanum	                       225 ut)
PP: 	Injekční suspenze v předplněném peru OptiSet.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3 ml suspense v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)).
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel). Zásobní vložka je uzavřena v injekčním peru k jednorázovému použití. Injekční jehly nejsou vloženy do balení.
B: 	SDR INJ SUS 3X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028540 (043)
SDR INJ SUS 4X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028541 (044)
SDR INJ SUS 5X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028542 (045)
SDR INJ SUS 10X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028543 (046)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.Je nutno zajistit, aby se pero v krabičce přímo nedotýkalo mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováváno nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda je pero okamžitě používáno nebo je nejprve chvíli nošeno jako náhradní.
Používané pero nesmí být skladováno při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněno před přímým teplem nebo světlem. Používané pero nesmí být skladováno v chladničce.
Před prvním použitím se Insulin Human Winthrop Comb 25 musí ponechat 1 až 2 hodiny při pokojové teplotě.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 (100 IU /ml) EU/1/06/368/047-048
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 500 ut
	(odp. Insulinum humanum	             250 ut
	Insulinum isophanum	                        250 ut)
PP: 	Injekční suspenze v injekční lahvičce.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	5ml suspenze v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (guma, chlorobutyl (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SUS 1X5ML kód SÚKL: 0028544 (047)
SDR INJ SUS 5X5ML kód SÚKL: 0028545 (048)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používána až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 (100 IU /ml) EU/1/06/368/049-051
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	             150 ut
	Insulinum isophanum	                        150 ut)
PP: 	Injekční suspenze v zásobní vložce.
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
3 ml suspenze v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)).
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
B: 	SDR INJ SUS 4X3ML kód SÚKL: 0028546 (049)
SDR INJ SUS 5X3ML kód SÚKL: 0028547 (050)
SDR INJ SUS 10X3ML kód SÚKL: 0028548 (051)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováván nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda jsou zásobní vložky do pera vloženy a používány nebo jen připraveny k použití.
Otevřená zásobní vložka nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem. Otevřená zásobní vložka (v peru) nesmí být skladována v chladničce.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 (100 IU /ml) EU/1/06/368/052-055
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulini isophani biphasici iniectio	 300 ut
	(odp. Insulinum humanum	             150 ut
	Insulinum isophanum	                        150 ut)
PP: 	Injekční suspenze v předplněném peru OptiSet
Po resuspenzi je suspenze mléčně bílá.
	3 ml suspense v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (brombutyl, guma (typ I)), uzavřená pertlem (hliník) s vloženou zátkou (brombutylovou nebo laminátovou polyisoprenovou a brombutylovou gumovou (typ I)).
Každá zásobní vložka obsahuje 3 kuličky (nerezavějící ocel).
Zásobní vložka je uzavřena v injekčním peru k jednorázovému použití. Injekční jehly nejsou vloženy do balení.
B: 	SDR INJ SUS 3X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028549 (052)
SDR INJ SUS 4X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028550 (053)
SDR INJ SUS 5X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028551 (054)
SDR INJ SUS 10X3ML OPTISET kód SÚKL: 0028552 (055)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AD01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte pero v krabičce. Chraňte před mrazem.
Je nutno zajistit, aby se pero v krabičce přímo nedotýkalo mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Uchovávejte pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Před prvním použitím se Insulin Human Winthrop Comb 50 musí ponechat 1 až 2 hodiny při pokojové teplotě.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být uchováváno nejvýše čtyři týdny. To platí bez ohledu na to, zda je pero okamžitě používáno nebo je nejprve chvíli nošeno jako náhradní.
Používané pero nesmí být skladováno při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněno před přímým teplem nebo světlem. Používané pero nesmí být skladováno v chladničce.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT 100 IU/ml       EU/1/06/368/056
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	             1000 ut
	(odp. Insulinum humanum	 35 mg)
PP: 	Injekční roztok v injekční lahvičce
Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	10 ml roztoku v injekční lahvičce (bezbarvé sklo typu I) s pertlem (hliník), zátkou (guma, chlorobutyl (typ I)) a odtrhávacím víčkem (polypropylen).
B: 	SDR INJ SOL 3X10ML kód SÚKL: 0028553 (056)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.
Je nutno zajistit, aby se injekční lahvička v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Inzulín, který byl naplněn do zásobníku pumpy, může být používán po dobu až dvou týdnů.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek může být používán až čtyři týdny. Doporučuje se zaznamenat na obal datum prvního odebrání z injekční lahvičky.
Otevřená injekční lahvička nesmí být skladována při teplotě vyšší než 25°C a musí být chráněna před přímým teplem nebo světlem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT 100 IU/ml       EU/1/06/368/057
D: 	SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Německo
S: 	Insulinum humanum	            315 ut
	(odp. Insulinum humanum	 11.03 mg)
PP: 	Injekční roztok v zásobní vložce.
Roztok je čirý, bezbarvý a má konzistenci vody.
	3,15 ml roztoku v zásobní vložce (bezbarvé sklo typu I) s pístem (flouropolymerem potažená guma (typ I, směs chlorobutylu a přírodní gumy)), uzavřená pertlem (hliník) a zátkou s otvorem (brombutylovou gumovou (typ I)), Luer konus (bezbarvý polyethylenový) a Luer kryt (bezbarvý polyethylenový).
B: 	SDR INJ SOL 5X3.15ML kód SÚKL: 0028554 (057)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10AB01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.
Je nutno zajistit, aby se zásobní vložka v krabičce přímo nedotýkala mrazicího boxu nebo mrazicích vložek.
Doba použitelnosti po prvním použití: přípravek (zásobní vložky v pumpě) může být uchováván po dobu až dvou týdnů.
Uchovávejte zásobní vložku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:     Diabetes mellitus, kde je vyžadována léčba inzulínem.
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 150 mg                                                         EU/1/06/375/006-010
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 150 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2772.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X150MG kód SÚKL: 0028702 (006)
POR TBL NOB 28X150MG kód SÚKL: 0028701 (007)
POR TBL NOB 56X150MG kód SÚKL: 0028700 (008)
POR TBL NOB 56X1X150MG TBL BLI kód SÚKL: 0028699 (009)
POR TBL NOB 98X150MG kód SÚKL: 0028698 (010)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 75 mg                                                            EU/1/06/375/001-005
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 75 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2771.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X75MG kód SÚKL: 0028693 (001)
POR TBL NOB 28X75MG kód SÚKL: 0028694 (002)
POR TBL NOB 56X75MG kód SÚKL: 0028695 (003)
POR TBL NOB 56X1X75MG TBL BLI kód SÚKL: 0028696 (004)
POR TBL NOB 98X75MG kód SÚKL: 0028697 (005)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 300 mg                                                         EU/1/06/375/011-015
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 300 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2773.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X300MG kód SÚKL: 0028703 (011)
POR TBL NOB 28X300MG kód SÚKL: 0028704 (012)
POR TBL NOB 56X300MG kód SÚKL: 0028705 (013)
POR TBL NOB 56X1X300MG TBL BLI kód SÚKL: 0028706 (014)
POR TBL NOB 98X300MG kód SÚKL: 0028707 (015)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 150 mg                                                         EU/1/06/375/022-027
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 150 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2872.
	PVC/PVDC/Aluminiové blistry.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL FLM 14X150MG kód SÚKL: 0028714 (022)
POR TBL FLM 28X150MG kód SÚKL: 0028715 (023)
POR TBL FLM 56X150MG kód SÚKL: 0028716 (024)
POR TBL FLM 56X1X150MG TBL BLI kód SÚKL: 0028717 (025)
POR TBL FLM 84X150MG kód SÚKL: 0028718 (026)
POR TBL FLM 98X150MG kód SÚKL: 0028719 (027)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 300 mg                                                         EU/1/06/375/028-033
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 300 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2873.
	PVC/PVDC/Aluminiové blistry.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL FLM 14X300MG kód SÚKL: 0028713 (028)
POR TBL FLM 28X300MG kód SÚKL: 0028711 (029)
POR TBL FLM 56X300MG kód SÚKL: 0028710 (030)
POR TBL FLM 56X1X300MG TBL BLI kód SÚKL: 0028709 (031)
POR TBL FLM 84X300MG kód SÚKL: 0028712 (032)
POR TBL FLM 98X300MG kód SÚKL: 0028708 (033)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN BMS 75 mg                                                            EU/1/06/375/016-021
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, UXBRIDGE, Velká Británie
S: 	Irbesartanum	 75 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2871.
	PVC/PVDC/Aluminiové blistry.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL FLM 14X75MG kód SÚKL: 0028725 (016)
POR TBL FLM 28X75MG kód SÚKL: 0028724 (017)
POR TBL FLM 56X75MG kód SÚKL: 0028723 (018)
POR TBL FLM 56X1X75MG TBL BLI kód SÚKL: 0028722 (019)
POR TBL FLM 84X75MG kód SÚKL: 0028721 (020)
POR TBL FLM 98X75MG kód SÚKL: 0028720 (021)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 150 mg                                          EU/1/06/376/006-010
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 150 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2772.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X150MG kód SÚKL: 0028669 (006)
POR TBL NOB 28X150MG kód SÚKL: 0028668 (007)
POR TBL NOB 56X150MG kód SÚKL: 0028667 (008)
POR TBL NOB 56X1X150MG TBL BLI kód SÚKL: 0028666 (009)
POR TBL NOB 98X150MG kód SÚKL: 0028665 (010)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 300 mg                                          EU/1/06/376/011-015
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 300 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2773.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X300MG kód SÚKL: 0028670 (011)
POR TBL NOB 28X300MG kód SÚKL: 0028671 (012)
POR TBL NOB 56X300MG kód SÚKL: 0028672 (013)
POR TBL NOB 56X1X300MG TBL BLI kód SÚKL: 0028673 (014)
POR TBL NOB 98X300MG kód SÚKL: 0028674 (015)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 75 mg                                             EU/1/06/376/001-005
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 75 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2771.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL NOB 14X75MG kód SÚKL: 0028660 (001)
POR TBL NOB 28X75MG kód SÚKL: 0028661 (002)
POR TBL NOB 56X75MG kód SÚKL: 0028662 (003)
POR TBL NOB 56X1X75MG TBL BLI kód SÚKL: 0028663 (004)
POR TBL NOB 98X75MG kód SÚKL: 0028664 (005)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 150 mg                                          EU/1/06/376/022-027
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 150 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2872.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL FLM 14X150MG kód SÚKL: 0028681 (022)
POR TBL FLM 28X150MG kód SÚKL: 0028682 (023)
	POR TBL FLM 56X150MG kód SÚKL: 0028683 (024)
	POR TBL FLM 98X150MG kód SÚKL: 0028686 (027)
 	POR TBL FLM 84X150MG kód SÚKL: 0028685 (026)
	POR TBL FLM 56X1X150MG TBL BLI kód SÚKL: 0028684 (025)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 300 mg                                          EU/1/06/376/028-033
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 300 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2873.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 		POR TBL FLM 14X300MG kód SÚKL: 0028680 (028)
	POR TBL FLM 28X300MG kód SÚKL: 0028679 (029)
POR TBL FLM 56X300MG kód SÚKL: 0028678 (030)
POR TBL FLM 56X1X300MG TBL BLI kód SÚKL: 0028677 (031)
POR TBL FLM 84X300MG kód SÚKL: 0028676 (032)
POR TBL FLM 98X300MG kód SÚKL: 0028675 (033)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
IRBESARTAN WINTHROP 75 mg                                             EU/1/06/376/016-021
D: 	SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PAŘÍŽ, Francie
S: 	Irbesartanum	 75 mg
PP: 	Bílá až téměř bílá, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a na druhé straně s vyraženým číslem 2871.
	PVC/PVDC/Aluminiový blistr.
PVC/PVDC/Aluminiové perforované jednodávkové blistry.
B: 	POR TBL FLM 14X75MG kód SÚKL: 0028692 (016)
POR TBL FLM 28X75MG kód SÚKL: 0028691 (017)
POR TBL FLM 56X75MG kód SÚKL: 0028690 (018)
POR TBL FLM 56X1X75MG TBL BLI kód SÚKL: 0028689 (019)
POR TBL FLM 84X75MG kód SÚKL: 0028688 (020)
POR TBL FLM 98X75MG kód SÚKL: 0028687 (021)
IS: 	Hypotensiva
ATC:	C09CA04
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI:	Léčení esenciální hypertenze.
Léčba onemocnění ledvin u pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu jako součást antihypertenzního léčebného režimu (viz bod 5.1).
-----------------------------------------------------------
PREZISTA 300 mg                                                                              EU/1/06/380/001
D: 	JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V., BEERSE, Belgie
S: 	Darunavirum	 300 mg
PP: 	Potahovaná tableta.
Oranžová, oválná tableta, s vyraženým 300MG na jedné straně a TMC114 na druhé straně.
	Lahvička z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE), s obsahem 120 tablet opatřená polypropylenovým (PP) bezpečnostním uzávěrem.
B: 	POR TBL FLM 120 X 300MG kód SÚKL: 0028555 (001)
IS: 	Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
ATC:	J05AE10
PE: 	24
ZS: 	Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Přípravek PREZISTA, podávaný současně se 100 mg ritonaviru, je určen v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekcí způsobených virem lidské imunodeficience (HIV-1) intenzivně předléčených dospělých pacientů, u kterých selhala antiretrovirová léčba proteázovými inhibitory (PI) ve více než jednom léčebném cyklu. 
Tato indikace je založena na 24-týdenní analýze virologické a imunologické odpovědi dvou kontrolovaných klinických studií fáze II sledujících dávkování a dalších údajích z nekontrolovaných studií (viz bod 5.1). 
Při rozhodování o zahájení léčby přípravkem PREZISTA současně se 100 mg ritonaviru by měl být pečlivě posouzen dosavadní způsob léčby jednotlivých pacientů a schéma mutací souvisejících s různými látkami. K nasazení přípravku PREZISTA by měly vést genotypové a fenotypové testy (jsou-li k dostupné) a anamnéza. 
-----------------------------------------------------------






