NOVÉ PŘÍPRAVKY REGISTROVANÉ CENTRALIZOVANOU PROCEDUROU V OBDOBÍ OD 1.8.2007 DO 31.8.2007
		
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:

AERINAZE 2,5 mg/120 mg                                                      EU/1/07/399/001-006
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE (OBCHODNÍ JMÉNO SP EUROPE), BRUXELLES, Belgie
S: 	Desloratadinum	                        2.5 mg
	Pseudoephedrini sulfas	              qs
	(odp. Pseudoephedrinum	 120 mg)
PP: 	Tableta s řízeným uvolňováním. Modrobílá dvojvrstevná oválná tableta s označením D12 na modré vrstvě.
	Přípravek Aerinaze je dodáván v blistrech s jednotlivými dávkami, složených z laminátového blistrového filmu a z krycí fólie.
Blistr se skládá s čirého  olychlorotrifluoroethylenového/polyvinylchloridového (PCTFE/PVC) filmu s hliníkovou krycí folií potaženou vrstvou vinylu za tepla zatavenou. Papír a/nebo polyester mohou být přidány k vnějšímu povrchu folie.
Jedno balení obsahuje 2, 4, 7, 10, 14 nebo 20 tablet.
B: 	POR TBL RET 2 BLI kód SÚKL: 0029047 (001)
POR TBL RET 4 BLI kód SÚKL: 0029048 (002)
	POR TBL RET 7 BLI kód SÚKL: 0029049 (003)
 	POR TBL RET 10 BLI kód SÚKL: 0029050 (004)
 	POR TBL RET 14 BLI kód SÚKL: 0029051 (005)
 	POR TBL RET 20 BLI kód SÚKL: 0029052 (006)
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC:	R01BA52
PE: 	18
ZS: 	Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte blistry v krabičce.
ZI:     Symptomatická léčba sezónní alergické rýmy spojené s nosní kongescí.
Poznámka: Pozor! Přípravky obsahující efedrin nebo více než 30 mg pseudoefedrinu ( ve znění zákona č. 167/1998 Sb. ).
-----------------------------------------------------------
ORLISTAT GSK 120 mg                                                             EU/1/07/401/001-006
D: 	GLAXO GROUP LTD., GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Orlistatum	 120 mg
PP: 	Tvrdá tobolka.
Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem Orlistat GSK 120.
	Blistry: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Láhve: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
B: 	POR CPS DUR 84X120MG BLI kód SÚKL: 0029046 (001)
	POR CPS DUR 42X120MG BLI kód SÚKL: 0029045 (002)
	POR CPS DUR 21X120MG BLI kód SÚKL: 0029044 (003)
	POR CPS DUR 21X120MG TBC kód SÚKL: 0029043 (004)
	POR CPS DUR 42X120MG TBC kód SÚKL: 0029042 (005)
POR CPS DUR 84X120MG TBC kód SÚKL: 0029041 (006)
IS: 	Anorexica
ATC:	A08AB01
PE: 	36
ZS: 	Blistry PVC/PE/PVDC nebo skleněné láhve s vysoušedlem obsahující 21, 42 nebo 84 tvrdých tobolek.
ZI:	Orlistat GSK je indikován ve spojení s mírnou nízkokalorickou dietou pro léčbu obézních pacientů s body mass indexem (BMI) 30 kg/m2 a více, nebo pacientů s nadváhou (BMI ≥ 28 kg/m2) a přítomnými rizikovými faktory.
Léčba orlistatem by měla být po 12 týdnech přerušena, pokud se pacientovi nepodařilo snížit tělesnou hmotnost alespoň o 5 % ve srovnání s hmotností na počátku farmakologické léčby.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 100 µg/ml                                                                     EU/1/07/400/002
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.1 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok.Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029009 (002)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit. Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 100 µg/0,3 ml                                                          EU/1/07/400/010
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.1 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý. Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029017 (010)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte. Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit. Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 1000 µg/ml                                                                  EU/1/07/400/007
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 1 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029014 (007)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 150 µg/0,3 ml                                                          EU/1/07/400/011
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.15 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029018 (011)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 200 µg/ml                                                                     EU/1/07/400/003
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.2 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029010 (003)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 200 µg/0,3 ml                                                          EU/1/07/400/012
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.2 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029019 (012)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 250 µg/0,3 ml                                                          EU/1/07/400/013
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.25 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029020 (013)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 300 µg/ml                                                                     EU/1/07/400/004
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.3 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029011 (004)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 400 µg/ml                                                                     EU/1/07/400/005
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.4 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029012 (005)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 400 µg/0,6 ml                                                          EU/1/07/400/014
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.4 mg v 0,6 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.6ML ISP kód SÚKL: 0029021 (014)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 50 µg/ml                                                                        EU/1/07/400/001
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.05 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029008 (001)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 50 µg/0,3 ml                                                             EU/1/07/400/008
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.05 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.
Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029015 (008)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 600 µg/ml                                                                     EU/1/07/400/006
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.6 mg v 1 ml
PP: 	Injekční roztok. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Injekční lahvička (sklo typu I) se šedou laminovanou zátkou ( bromobutylová pryž) a hliníkovým a plastikovým (polypropylen) odklápěcím víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 1 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X1ML VIA kód SÚKL: 0029013 (006)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné injekční lahvičky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 600 µg/0,6 ml                                                          EU/1/07/400/015
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.6 mg v 0,6 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.6ML ISP kód SÚKL: 0029022 (015)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 75 µg/0,3 ml                                                             EU/1/07/400/009
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.075 mg v 0,3 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,3 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML ISP kód SÚKL: 0029016 (009)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------
MIRCERA 800 µg/0,6 ml                                                          EU/1/07/400/016
D: 	ROCHE REGISTRATION LTD,  WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: 	Pegepoetinum beta	 0.8 mg v 0,6 ml
PP: 	Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Roztok je čirý a bezbarvý až lehce nažloutlý.
	Předplněné injekční stříkačky (sklo typ I) s laminovanou zarážkou pístu (bromobutylová pryž) a víčkem špičky s jehlou 27G1/2. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml injekčního roztoku a je dodávána v balení po 1 kuse.
B: 	SDR+IVN INJ SOL 1X0.6ML ISP kód SÚKL: 0029023 (016)
IS: 	Antianaemica
ATC:	B03XA
PE: 	24
ZS: 	Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Nezmrazujte.
Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Konečný uživatel může vyjmout léčivý přípravek z chladničky a uchovávat jej při pokojové teplotě (nepřevyšující 25 °C) po dobu jednoho měsíce. Jakmile je léčeivý přípravek vyjmut z chladničky, musí být v tomto období použit.
Z jedné stříkačky smí být podána pouze jedna dávka.
ZI:     Léčba anémie spojená s chronickým onemocněním ledvin.
Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem MIRCERA v jiných indikacích nebyla stanovena.
-----------------------------------------------------------

Rozšíření registrace léčivých přípravků:


EMSELEX 15 mg                                         EU/1/04/294/014, 021-026, 028
D: 	NOVARTIS EUROPHARM LTD, HORSHAM, WEST SUSSEX, Velká Británie
S: 	Darifenacini hydrobromidum	 17.8 mg
	(odp. Darifenacinum	 15 mg)
PP: 	Tablety s prodlouženým uvolňováním. Bílá kulatá konvexní tableta, na straně jedné s vyraženým DF a 15 na straně druhé.
	Čirý PVC/CTFE/Al blistr nebo PVC/PVDC/Al blistr v krabičce o obsahu 7, 14, 28, 49, 56 nebo 98 tablet v jednom balení, nebo ve vícečetném balení obsahujícím 10 balení, z nichž každé obsahuje 14 tablet.
B: 	POR TBL PRO 14X10X15MG BLI-A BLI kód SÚKL: 0029040 (014)
POR TBL PRO 7X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029039 (021)
 	POR TBL PRO 14X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029038 (022)
 	POR TBL PRO 28X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029037 (023)
	POR TBL PRO 49X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029036 (024)
	POR TBL PRO 56X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029035 (025)
	POR TBL PRO 98X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029034 (026)
POR TBL PRO 14X10X15MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029033 (028)
IS: 	Spasmolytica
ATC:	G04BD10
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Symptomatická léčba nutkavé inkontinence a/nebo zvýšená frekvence močení a naléhavost močení, která se může vyskytnout u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
-----------------------------------------------------------
EMSELEX 7,5 mg                                          EU/1/04/294/013, 015-020, 027
D: 	NOVARTIS EUROPHARM LTD, HORSHAM, WEST SUSSEX, Velká Británie
S: 	Darifenacini hydrobromidum	 8.92 mg
	(odp. Darifenacinum	 7.5 mg)
PP: 	Tablety s prodlouženým uvolňováním. Bílá kulatá konvexní tableta, na straně jedné s vyraženým DF a 7.5 na straně druhé.
	Čirý PVC/CTFE/Al blistr nebo PVC/PVDC/Al blistr v krabičce o obsahu 7, 14, 28, 49, 56 nebo 98 tablet v jednom balení, nebo ve vícečetném balení obsahujícím 10 balení, z nichž každé obsahuje 14 tablet.
B: 	POR TBL PRO 14X10X7.5MG BLI-A BLI kód SÚKL: 0029025 (013)
          POR TBL PRO 7X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029026 (015)
         POR TBL PRO 14X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029027 (016)
 	POR TBL PRO 28X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029028 (017)
POR TBL PRO 49X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029029 (018)
 	POR TBL PRO 56X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029030 (019)
	POR TBL PRO 98X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029031 (020)
 	POR TBL PRO 14X10X7.5MG BLI-B BLI kód SÚKL: 0029032 (027)
IS: 	Spasmolytica
ATC:	G04BD10
PE: 	36
ZS: 	Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI:	Symptomatická léčba nutkavé inkontinence a/nebo zvýšená frekvence močení a naléhavost močení, která se může vyskytnout u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
-----------------------------------------------------------





