NOVÉ PŘÍPRAVKY REGISTROVANÉ CENTRALIZOVANOU PROCEDUROU V OBDOBÍ OD 1.6.2007 DO 30.6.2007
		
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:

ALTARGO 1%                                                                                        EU/1/07/390/001-004
D: 	GLAXO GROUP LTD., GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Retapamulinum	 5 mg v 0,5 g
PP:    Hladká, bělavá mast.
	0,5 g - sáček z hliníkové folie. Krabička obsahující 12 sáčků.
5 g, 10 g, 15 g - hliníková tuba se šroubovacím umělohmotným uzávěrem. Krabička obsahující 1 tubu.
B: 	DRM UNG 12X0.5GM SCC kód SÚKL: 0028923 (001)
	DRM UNG 1X5GM TUB kód SÚKL: 0028924 (002)
	DRM UNG 1X10GM TUB kód SÚKL: 0028925 (003)
         DRM UNG 1X15GM TUB kód SÚKL: 0028926 (004)
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC:	D06AX13
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Před otevřením-2 roky. Po otevření-7 dní.
ZI:	Krátkodobá léčba následujících povrchových kožních infekcí:
Impetigo.
Infikované drobné lacerace, abraze a šité rány.
-----------------------------------------------------------
Rozšíření registrace léčivých přípravků:

ARANESP 130 µg                                                                          EU/1/01/185/069-073
D: 	AMGEN EUROPE B.V., BREDA, Nizozemsko
S: 	Darbepoetinum alfa	 130 rg v 0,65 ml
PP: 	Injekční roztok (injekce) v předplněné injekční stříkačce.
	Baleni obsahujici jednu nebo čtyři předplněné stříkačky se 130 mcg Aranesp injekční roztok v 0,65 ml (200 mcg/ml).
Injekční stříkačky mohou být v balení v blistru (1 nebo 4 kusy) nebo bez blistru (pouze 1 kus).
Injekční stříkačky jsou vyrobeny ze skla typu 1 s jehlami o velikosti 27 z nerezavějící oceli. Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní gumu (derivát latexu), která může způsobovat alergické reakce.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.65ML ISP kód SÚKL: 0028921 (069)
 	SDR+IVN INJ SOL 4X0.65ML ISP kód SÚKL: 0028922 (070)
 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.65ML ISP kód SÚKL: 0028920 (071)
         SDR INJ SOL 1X0.65ML PEP kód SÚKL: 0028919 (072)
SDR INJ SOL 4X0.65ML PEP kód SÚKL: 0028918 (073)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA02
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Pro účely ambulantního použití smí být Aranesp přemístěn z místa uchovávání do prostředí o pokojové teplotě (do 25°C), a to pouze jednou a maximálně na jedno období sedmi dnů. Jestliže byla injekční stříkačka vyjmuta z chladničky a dosáhla pokojové teploty (do 25°C), musí být buď během 7 dnů použitá, nebo se musí zlikvidovat.
ZI:	Léčba symptomatické anémie doprovázející chronické selhání ledvin u dospělých a u dětí starších 11 let.
Léčba anémie u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním nemyeloidního typu, kteří dostávají chemoterapii.
-----------------------------------------------------------
AZOMYR 0,5 mg/ml                                                                       EU/1/00/157/059-067
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 15 mg v 30 ml
PP: 	Perorální roztok
	Přípravek Azomyr perorální roztok je distribuován v hnědých skleněných lahvičkách typu III po 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 a 300 ml s umělohmotným bezpečnostním (C/R) šroubovým uzávěrem, uzávěr má vložku z vrstveného polyetylénu. Dodává se s umělohmotnou odměrnou lžičkou nebo s odměrnou stříkačkou pro perorální podání (pouze u balení se 150 ml), s dělením stupnice na 2,5 ml a 5 ml. Všechna balení s výjimkou balení se 150 ml jsou dodávána s odměrnou lžičkou, kalibrovanou na 2,5 ml a 5 ml. U balení se 150 ml bývá odměrná lžička nebo odměrná stříkačka pro perorální podání, kalibrované na 2,5 ml a 5 ml.
B: 	POR SOL 1X30ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028876 (059)
	POR SOL 1X50ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028877 (060)
 	POR SOL 1X60ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028878 (061)
 	POR SOL 1X100ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028879 (062)
 	POR SOL 1X120ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028880 (063)
	POR SOL 1X150ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028881 (064)
	POR SOL 1X225ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028882 (065)
POR SOL 1X300ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028883 (066)
 	POR SOL 1X150ML+STŘ LAG kód SÚKL: 0028884 (067)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu.
ZI:	Přípravek Azomyr je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
AZOMYR 2,5 mg                                                                               EU/1/00/157/035-046
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 2.5 mg
PP: 	Tableta dispergovatelná v ústech
Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.
	Přípravek Azomyr tableta dispergovatelná v ústech je dodáván v blistrech obsahujících jednu dávku, tvořených laminátovým pouzdrem krytým folií.
Blistry se skládají z čtyřvrstevné hliníkové fólie za studena slisované s vrstvou tvořící podklad a z hliníkové fólie slisované s papírem, tvořící kryt blistru.
Vrstva tvořící podklad se skládá z vrstvy polyvinylchloridu (PVC), adhezivně laminované na vrstvu orientovaného polyamidu (OPA), adhezivně laminované na vrstvu hliníkové fólie, adhezivně laminované na vrstvu polyvinylchloridu (PVC). Balení po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 dávkách tablet dispergovatelných v ústech.
B: 	POR TBL DIS 5X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028875 (035)
 	POR TBL DIS 6X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028874 (036)
	POR TBL DIS 10X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028873 (037)
	POR TBL DIS 12X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028872 (038)
	POR TBL DIS 15X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028871 (039)
	POR TBL DIS 18X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028870 (040)
	POR TBL DIS 20X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028869 (041)
	POR TBL DIS 30X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028868 (042)
POR TBL DIS 50X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028867 (043)
	POR TBL DIS 60X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028866 (044)
POR TBL DIS 90X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028865 (045)
POR TBL DIS 100X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028864 (046)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v původním obalu
ZI:	Přípravek Azomyr je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
AZOMYR 5 mg                                                                                     EU/1/00/157/047-058
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 5 mg
PP: 	Tableta dispergovatelná v ústech
Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem A.
	Přípravek Azomyr tableta dispergovatelná v ústech je dodáván v blistrech obsahujících jednu dávku, tvořených laminátovým pouzdrem krytým folií.
Blistry se skládají z čtyřvrstevné hliníkové fólie za studena slisované s vrstvou tvořící podklad a z hliníkové fólie slisované s papírem, tvořící kryt blistru.
Vrstva tvořící podklad se skládá z vrstvy polyvinylchloridu (PVC), adhezivně laminované na vrstvu orientovaného polyamidu (OPA), adhezivně laminované na vrstvu hliníkové fólie, adhezivně laminované na vrstvu poylvinylchloridu (PVC). Balení po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 dávkách tablet dispergovatelných v ústech.
B: 	POR TBL DIS 5X5MG BLI kód SÚKL: 0028852 (047)
	POR TBL DIS 6X5MG BLI kód SÚKL: 0028853 (048)
 	POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0028854 (049)
 	POR TBL DIS 12X5MG BLI kód SÚKL: 0028855 (050)
 	POR TBL DIS 15X5MG BLI kód SÚKL: 0028856 (051)
 	POR TBL DIS 18X5MG BLI kód SÚKL: 0028857 (052)
 	POR TBL DIS 20X5MG BLI kód SÚKL: 0028858 (053)
 	POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0028859 (054)
 	POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0028860 (055)
 	POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0028861 (056)
 	POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0028862 (057)
 	POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0028863 (058)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v původním obalu
ZI:	Přípravek Azomyr je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
DYNEPO 5 000 IU/0,5ml                                                             EU/1/02/211/010
D: 	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD., CHINEHAM, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, Velká Británie
S: 	Epoetinum delta	 5 ku v 0,5 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
Čirý, bezbarvý, vodný.
	Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.
B: 	INJ SOL 6X0.5ML/5KU ISP kód SÚKL: 0028927 (010)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.
Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po dobu 5 dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do 25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.
ZI:	Přípravek Dynepo je indikován k léčbě anemií u pacientů s chronickým selháním ledvin. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.
-----------------------------------------------------------
DYNEPO 6 000 IU/0,3ml                                                             EU/1/02/211/011
D: 	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD., CHINEHAM, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, Velká Británie
S: 	Epoetinum delta	 6 ku v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
Čirý, bezbarvý, vodný.
	Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.
B: 	INJ SOL 6X0.3ML/6KU ISP kód SÚKL: 0028928 (011)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.
Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po dobu 5 dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do 25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.
ZI:	Přípravek Dynepo je indikován k léčbě anemií u pacientů s chronickým selháním ledvin. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.
-----------------------------------------------------------
DYNEPO 8 000 IU/0,4ml                                                             EU/1/02/211/012
D: 	SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD., CHINEHAM, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, Velká Británie
S: 	Epoetinum delta	 8 ku v 0,4 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
Čirý, bezbarvý, vodný.
	Předplněná injekční stříkačka ze skla typu I s bromobytulovým gumovým uzávěrem, jehly 27G z nerezové oceli opatřené pevným krytem jehly z přírodní gumy a polystyrenu, z polystyrenového pístu a bezpečnostního chrániče jehly. Dostupné je balení s 6 předplněnými injekčními stříkačkami.
B: 	INJ SOL 6X0.4ML/8KU ISP kód SÚKL: 0028929 (012)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA01
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2°C až 8°C). Chraňte před mrazem. Injekční stříkačky uchovávejte ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.
Neotevřené předplněné injekční stříkačky lze uchovávat při teplotě do 25°C maximálně po dobu 5 dnů. Upravené datum použitelnosti pro uchovávání při teplotě do 25°C nesmí překročit datum použitelnosti založené na době použitelnosti 24 měsíců. Po uplynutí 5 dnů uchovávání při teplotě do 25°C je nutno předplněné injekční stříkačky zlikvidovat.
ZI:	Přípravek Dynepo je indikován k léčbě anemií u pacientů s chronickým selháním ledvin. Může se používat u dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů.
-----------------------------------------------------------
NEOCLARITYN 2,5 mg                                                                 EU/1/00/161/035-046
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 2.5 mg
PP: 	Tableta dispergovatelná v ústech.
Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.
	Přípravek Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech je dodáván v blistrech obsahujících jednu dávku, tvořených laminátovým pouzdrem krytým folií.
Blistry se skládají z čtyřvrstevné hliníkové fólie za studena slisované s vrstvou tvořící podklad a z hliníkové fólie slisované s papírem, tvořící kryt blistru.
Vrstva tvořící podklad se skládá z vrstvy polyvinylchloridu (PVC), adhezivně laminované na vrstvu orientovaného polyamidu (OPA), adhezivně laminované na vrstvu hliníkové fólie, adhezivně laminované na vrstvu poylvinylchloridu (PVC). Balení po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 dávkách tablet dispergovatelných v ústech.
B: 	POR TBL DIS 5X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028897 (035)
	POR TBL DIS 6X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028898 (036)
	POR TBL DIS 10X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028899 (037)
 	POR TBL DIS 12X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028900 (038)
 	POR TBL DIS 15X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028901 (039)
 	POR TBL DIS 18X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028902 (040)
 	POR TBL DIS 20X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028903 (041)
 	POR TBL DIS 30X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028904 (042)
         POR TBL DIS 50X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028905 (043)
 	POR TBL DIS 60X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028906 (044)
	POR TBL DIS 90X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028907 (045)
	POR TBL DIS 100X2.5MG BLI kód SÚKL: 0028908 (046)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v původním obalu.
ZI:	Přípravek Neoclarityn je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
NEOCLARITYN 5 mg                                                                       EU/1/00/161/047-058
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 5 mg
PP: 	Tableta dispergovatelná v ústech
Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem A.
	Přípravek Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech je dodáván v blistrech obsahujících jednu dávku, tvořených laminátovým pouzdrem krytým folií.
Blistry se skládají z čtyřvrstevné hliníkové fólie za studena slisované s vrstvou tvořící podklad a z hliníkové fólie slisované s papírem, tvořící kryt blistru.
Vrstva tvořící podklad se skládá z vrstvy polyvinylchloridu (PVC), adhezivně laminované na vrstvu orientovaného polyamidu (OPA), adhezivně laminované na vrstvu hliníkové fólie, adhezivně laminované na vrstvu poylvinylchloridu (PVC). Balení po 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 dávkách tablet dispergovatelných v ústech.
B: 	POR TBL DIS 5X5MG BLI kód SÚKL: 0028896 (047)
	POR TBL DIS 6X5MG BLI kód SÚKL: 0028895 (048)
	POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0028894 (049)
	POR TBL DIS 12X5MG BLI kód SÚKL: 0028893 (050)
	POR TBL DIS 15X5MG BLI kód SÚKL: 0028892 (051)
	POR TBL DIS 18X5MG BLI kód SÚKL: 0028891 (052)
	POR TBL DIS 20X5MG BLI kód SÚKL: 0028890 (053)
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0028889 (054)
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0028888 (055)
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0028887 (056)
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0028886 (057)
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0028885 (058)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v původním obalu.
ZI:	Přípravek Neoclarityn je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
NEOCLARITYN 0,5 mg/ml                                                         EU/1/00/161/059-067
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	 15 mg v 30 ml
PP: 	Perorální roztok
	Přípravek Neoclarityn perorální roztok je distribuován v hnědých skleněných lahvičkách typu III po 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 a 300 ml s umělohmotným bezpečnostním (C/R) šroubovým uzávěrem, uzávěr má vložku z vrstveného polyetylénu. Dodává se s umělohmotnou odměrnou lžičkou nebo s odměrnou stříkačkou pro perorální podání (pouze u balení se 150 ml), s dělením stupnice na 2,5 ml a 5 ml. Všechna balení s výjimkou balení se 150 ml jsou dodávána s odměrnou lžičkou, kalibrovanou na 2,5 ml a 5 ml. U balení se 150 ml bývá odměrná lžička nebo odměrná stříkačka pro perorální podání, kalibrované na 2,5 ml a 5 ml.
B: 	POR SOL 1X30ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028909 (059)
	POR SOL 1X50ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028910 (060)
 	POR SOL 1X60ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028911 (061)
 	POR SOL 1X100ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028912 (062)
 	POR SOL 1X120ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028913 (063)
 	POR SOL 1X150ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028914 (064)
 	POR SOL 1X225ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028915 (065)
 	POR SOL 1X300ML+LŽ LAG kód SÚKL: 0028916 (066)
 	POR SOL 1X150ML+STŘ LAG kód SÚKL: 0028917 (067)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R06AX27
PE: 	24
ZS: 	Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu.
ZI:	Přípravek Neoclarityn je indikován k zmírnění příznaků spojených:
- s alergickou rýmou (viz bod 5.1)
- s chronickou idiopatickou urtikárií.
-----------------------------------------------------------
TEMODAL 140 mg                                                                             EU/1/98/096/009-010
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Temozolomidum	 140 mg
PP: 	Tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo, modré víčko a jsou potištěny černým inkoustem.
Na víčku je vytištěn nápis Temodal. Na těle tobolky je vytištěn nápis 140 mg, logo společnosti Schering-Plough a dva proužky.
	Lahvičky ze žlutavého skla typ I s polypropylenovými uzávěry jištěnými před dětmi, obsahujícími 5 nebo 20 tobolek.
B: 	POR CPS DUR 5X140MG TBC kód SÚKL: 0028846 (009)
POR CPS DUR 20X140MG TBC kód SÚKL: 0028845 (010)
IS: 	Cytostatica
ATC:	L01AX03
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C.
ZI:	Přípravek Temodal je určen k léčbě pacientů s:
- nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií (RT) a následně jako monoterapeutická léčba
- maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.
-----------------------------------------------------------
TEMODAL 180 mg                                                                             EU/1/98/096/011-012
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Temozolomidum	 180 mg
PP: 	Tvrdé tobolky mají neprůsvitné bílé tělo, neprůsvitné oranžové víčko a jsou potištěny černým inkoustem.
Na víčku je vytištěn nápis Temodal. Na těle tobolky je vytištěn nápis 180 mg, logo společnosti Schering-Plough a dva proužky.
	Lahvičky ze žlutavého skla typ I s polypropylenovými uzávěry jištěnými před dětmi, obsahujícími 5 nebo 20 tobolek.
B: 	POR CPS DUR 5X180MG TBC kód SÚKL: 0028847 (011)
POR CPS DUR 20X180MG TBC kód SÚKL: 0028848 (012)
IS: 	Cytostatica
ATC:	L01AX03
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C.
ZI:	Přípravek Temodal je určen k léčbě pacientů s:
- nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem souběžně s radioterapií (RT) a následně jako monoterapeutická léčba
- maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom, u nichž se po standardní léčbě projevují recidivy nebo progrese.
-----------------------------------------------------------







