NOVÉ PŘÍPRAVKY REGISTROVANÉ CENTRALIZOVANOU PROCEDUROU V OBDOBÍ OD 1.4.2007 DO 30.4.2007

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:


JANUVIA 100 mg                                                                        EU/1/07/383/013-018
D: 	MERCK SHARP & DOHME LTD., HODDESDON, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Sitagliptini phosphas monohydricum	  128,5 mg
	(odp. Sitagliptinum	                          100 mg)
PP:    Kulatá, béžová potahovaná tableta označená 277 na jedné straně.
	Neprůhledné blistry (PVC/PEP/PVDC a hliník). Balení po 14, 28, 56, 84 nebo 98 potahovaných tabletách a 50 × 1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.
B: 	POR TBL FLM 14X100MG BLI kód SÚKL: 0028739 (013)
POR TBL FLM 28X100MG BLI kód SÚKL: 0028740 (014)
POR TBL FLM 56X100MG BLI kód SÚKL: 0028741 (015)
POR TBL FLM 84X100MG BLI kód SÚKL: 0028742 (016)
POR TBL FLM 98X100MG BLI kód SÚKL: 0028743 (017)
POR TBL FLM (50X1)X100MG BLI kód SÚKL: 0028744 (018)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10BH01
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Januvia je indikována u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s cílem zlepšit kontrolu glykémie v kombinaci s metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání metforminu, nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
U pacientů s diabetes mellitus 2. typu, pro které je užití agonisty PPARγ (tj.thiazolidinedionu) vhodné, je Januvia indikována v kombinaci s agonistou PPARγ v případech, kdy úprava stravy a cvičení v kombinaci s agonistou PPARγ nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
-----------------------------------------------------------
JANUVIA 25 mg                                                                             EU/1/07/383/001-006
D: 	MERCK SHARP & DOHME LTD., HODDESDON, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Sitagliptini phosphas monohydricum	  32,13 mg
	(odp. Sitagliptinum	                          25 mg)
PP: 	Kulatá, růžová potahovaná tableta označená 221 na jedné straně.
	Neprůhledné blistry (PVC/PEP/PVDC a hliník). Balení po 14, 28, 56, 84 nebo 98 potahovaných tabletách a 50 × 1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.
B: 	POR TBL FLM 14X25MG BLI kód SÚKL: 0028727 (001)
POR TBL FLM 28X25MG BLI kód SÚKL: 0028728 (002)
POR TBL FLM 56X25MG BLI kód SÚKL: 0028729 (003)
POR TBL FLM 84X25MG BLI kód SÚKL: 0028730 (004)
POR TBL FLM 98X25MG BLI kód SÚKL: 0028731 (005)
POR TBL FLM (50X1)X25MG BLI kód SÚKL: 0028732 (006)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10BH01
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Januvia je indikována u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s cílem zlepšit kontrolu glykémie v kombinaci s metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání metforminu, nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
U pacientů s diabetes mellitus 2. typu, pro které je užití agonisty PPARγ (tj.thiazolidinedionu) vhodné, je Januvia indikována v kombinaci s agonistou PPARγ v případech, kdy úprava stravy a cvičení v kombinaci s agonistou PPARγ nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
-----------------------------------------------------------
JANUVIA 50 mg                                                                              EU/1/07/383/007-012
D: 	MERCK SHARP & DOHME LTD., HODDESDON, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Sitagliptini phosphas monohydricum	  64,25 mg
	(odp. Sitagliptinum	                          50 mg)
PP: 	Kulatá, světle béžová potahovaná tableta označená 112 na jedné straně.
	Neprůhledné blistry (PVC/PEP/PVDC a hliník). Balení po 14, 28, 56, 84 nebo 98 potahovaných tabletách a 50 × 1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.
B: 	POR TBL FLM 14X50MG BLI kód SÚKL: 0028738 (007)
POR TBL FLM 28X50MG BLI kód SÚKL: 0028737 (008)
POR TBL FLM 56X50MG BLI kód SÚKL: 0028736 (009)
POR TBL FLM 84X50MG BLI kód SÚKL: 0028735 (010)
POR TBL FLM 98X50MG BLI kód SÚKL: 0028734 (011)
POR TBL FLM (50X1)X50MG BLI kód SÚKL: 0028733 (012)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC:	A10BH01
PE: 	36
ZS: 	Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI:	Januvia je indikována u pacientů s diabetes mellitus 2. typu s cílem zlepšit kontrolu glykémie v kombinaci s metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při současném užívání metforminu, nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
U pacientů s diabetes mellitus 2. typu, pro které je užití agonisty PPARγ (tj.thiazolidinedionu) vhodné, je Januvia indikována v kombinaci s agonistou PPARγ v případech, kdy úprava stravy a cvičení v kombinaci s agonistou PPARγ nezajistí dostatečnou kontrolu glykémie.
-----------------------------------------------------------



