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Elonva, ак тив но ве щес тво: ко ри фо лит ро пин ал фа (corifollitropin alfa), ин жек ци о нен раз твор: 100 µg, 
150µg - в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов ка 0,5 ml и иг ла. N.V. Organon. Ни дер лан дия.
По ка за ния: кон тро ли ра на ова ри ал на сти му ла ция в ком би на ция с GnRH ан та го нист за раз ви тие на мно-
жес тве ни фо ли ку ли при же ни, вклю че ни в прог ра ма за асис ти ра на реп ро дук ция.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: по ло ви хор мо ни и мо ду ла то ри на по ло ва та сис те ма, го на дот-
ро пи ни
АТС код: G03GA09
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от пус ка не.

Scintimun, ак тив но ве щес тво: беси ле со маб (besilesomab), 1 mg кит за ра ди о фар ма цев ти чен пре па рат 
- ин тра ве ноз но при ло же ние: мно го до зов фла кон (10 ml) Scintimun и един фла кон (6 ml) раз тво ри тел за 
Scintimun - x 1, x 2. CIS bio international. Фран ция.
По ка за ния: ле кар стве ни ят про дукт е пред наз на чен са мо за ди аг нос тич ни це ли.
Сцин тиг раф ско из след ва не в съ че та ние с дру ги под хо дя щи об раз ни тех ни ки, за оп ре де ля не на ло ка-
ли за ци я та на въз па ле ние/ин фек ция в пе ри фер ни те кос ти при въз рас тни със съм не ние за ос те о ми е лит. 
Scintimun не тряб ва да се из пол зва за ди аг нос ти ка на ин фек ция при ди а бет но стъ па ло.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ди аг нос тич ни ра ди о фар ма цев ти ци
АТС код: V09HA03
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от пус ка не.

Silodyx 
Urorec
ак тив но ве щес тво: си ло до зин (silodosin), твър ди кап су ли: 4 mg, 8 mg - в блис тери x 5, x 10, x 20, x 30, 
x 50, x 90, x 100. Recordati Ireland Ltd. Ирлан дия.
По ка за ния: ле че ние на приз на ци те и сим пто ми те на бе ниг не на хи пер пла зия на прос та та та. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: уро ло гич ни ле кар ства, ан та го нис ти на ал фа-ад ре но ре цеп то-
ри те
АТС код: G04CA04
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Herceptin, ак тив но ве щес тво: трас ту зу маб (trastuzumab), прах за кон цен трат за ин фу зи о нен раз твор: 
150 mg във фла кон. Roche Registration Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен 
ре жим на от пус ка не.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 Рак на млеч на та жле за 

Ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за
Herceptin е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2-по ло жи те лен ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за: 
- ка то мо но те ра пия за ле че ние на те зи па ци ен ти, ко и то са би ли ле ку ва ни с не по-мал ко от две хи ми о-
те ра пев тич ни схе ми по по вод ме тас та зи ра ло то за бо ля ва не. Пред хож да ща та хи ми о те ра пия тряб ва да е 
включ ва ла по не ан тра цик лин и так сан, ос вен ако па ци ен ти те не са би ли под хо дя щи за по доб но ле че ние. 
Па ци ен ти те, по ло жи тел ни за хор мо нал ни ре цеп то ри, тряб ва да са про ве ли не ус пеш но и хор мо нал но 
ле че ние, ос вен ако па ци ен ти те са би ли не под хо дя щи за по доб но ле че ние. 
- в ком би на ция с пак ли так сел за ле че ние на те зи па ци ен ти, ко и то не са би ли ле ку ва ни с хи ми о те ра пия за 
ме тас та зи ра ло за бо ля ва не и при ко и то не е под хо дя що при ла га не то на ан тра цик лин. 
- в ком би на ция с до це так сел за ле че ние на те зи па ци ен ти, ко и то не са би ли ле ку ва ни с хи ми о те ра пия за 
ме тас та зи ра ло за бо ля ва не. 
- в ком би на ция с аро ма та зен ин хи би тор за ле че ние на па ци ен ти в пос тме но па у за, по ло жи тел ни за хор-
мо нал ни ре цеп то ри, с ме тас та зи рал рак на млеч на та жле за, не ле ку ва ни пре ди то ва с трас ту зу маб. 

Ра нен ста дий на рак на млеч на та жле за 
Herceptin е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2 по ло жи те лен рак на млеч на та жле за в ра нен ста дий: 
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- след опе ра ция, хи ми о те ра пия (не о а дю ван тна или адю ван тна) и лъ че ле че-
ние (ако е при ло жи мо). 
- след адю ван тна хи ми о те ра пия с док со ру би цин и цик ло фос фа мид, в ком би-
на ция с пак ли так сел или до це так сел. 
- в ком би на ция с адю ван тна хи ми о те ра пия, със то я ща се от до це так сел и 
кар боп ла тин. 
Herceptin тряб ва да се при ла га са мо при па ци ен ти с ма тас та зи рал или в 
ра нен ста дий рак на млеч на та жле за, чий то ту мор е с пре ко мер на ек спре-
сия на HER2 или с ген на ам пли фи ка ция на HER2, оп ре де ле на чрез то чен и 
ва лидиран ме тод.
•	 Ме тас та зи рал рак на сто ма ха
Herceptin в ком би на ция с ка пе ци та бин или 5-флу о ро у ра цил и цис пла-
тин е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с HER2-по ло жи те лен ме тас та зи-
рал аде но кар ци ном на сто ма ха или на мяс то то на свър зва не на сто ма-
ха с хра ноп ро во да, ко и то не са по лу ча ва ли пре ди то ва про ти во ра ко во 
ле че ние за тях но то ме тас та зи ра ло за бо ля ва не. 
Herceptin тряб ва да се при ла га са мо при па ци ен ти с ме тас та зи рал рак 
на сто ма ха, чий то ту мо ри са с пре ко мер на ек спре сия на HER2, де фи ни-
ра на спо ред ре зул та та от ICH2+ и пот вър де на от ре зул та та от SISH или 
FISH, или от ICH3+ ре зул тат. тряб ва да се из пол зват точ ни и ва ли ди ра-
ни ме то ди.

ORENCIA, ак тив но ве щес тво: аба та цепт (abatacept), прах за кон цен трат за 
ин фу зи о нен раз твор: 250 mg във фла ко ни 15 ml х 1, х 2, х 3 и спринцов ки, 
ко и то не съ дър жат си ли кон х 1, х 2, х 3. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. 
Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от пус-
ка не.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 по ли ар ти ку ла рен юве ни лен иди о па ти чен ар трит*

ORENCIA, в ком би на ция с ме тот рек сат, е по ка зан за ле че ние на 
уме рен до те жък ак ти вен по ли ар ти ку ла рен юве ни лен иди о па ти чен 
ар трит (Юиа) при пе ди ат рич ни па ци ен ти на въз раст 6 и по ве че го-
ди ни, ко и то са има ли не за до во ли те лен от го вор на дру ги мо ди фи-
ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма тич ни ле кар ства, вклю чи тел но по не 
един ин хи би тор на ту мор-нек ро ти зи ра щия фак тор. не е про уч ван 
ефек тът на ORENCIA при де ца под 6-го диш на въз раст.

•	 Рев ма то и ден ар трит
ORENCIA, в ком би на ция с ме тот рек сат, е по ка зан за ле че ние на уме рен 
до те жък ак ти вен рев ма то и ден ар трит при въз рас тни, ко и то са има-
ли не за до во ли те лен от го вор към пре диш на те ра пия с ед но или по ве че 
мо ди фи ци ра щи бо лес тта ан ти рев ма тич ни ле кар ства (DMARDs), вклю-
чи тел но ме тот рек сат или TNF-ал фа ин хи би тор. Наб лю да ва но е на ма-
ля ва не на прог ре си я та на став но то ув реж да не и по доб ре ние на фи-
зи чес ка та фун кция по вре ме на ком би ни ра но то ле че ние с аба та цепт 
и ме тот рек сат.

за пе ри о да 01.02.2010 - 28.02.2010

Ня ма но ви.

за пе ри о да 01.03.2010 - 31.03.2010

DuoCover, Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG. Обе ди не но крал ство.
DuoPlavin, Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC. Фран ция.
ак тив но ве щес тво: кло пи дог рел (clopidogrel) и аце тил са ли ци ло ва ки се-
ли на (acetylsalicylic acid), фил ми ра ни таб лет ки:
75 mg/75 mg,
75 mg/100 mg
в блис тери x 14, x 28, x 30, x 84, 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1.
По ка за ния: за пред паз ва не от ате рот ром бо тич ни ин ци ден ти при въз рас тни 
па ци ен ти, ко и то ве че при е мат кло пи дог рел и аце тил са ли ци ло ва ки се ли на. 
DuoCover/DuoPlavin е про дукт с фик си ра на до зо ва ком би на ция за про дъл-
жи тел на те ра пия при: 
•	 ос тър ко ро на рен син дром без еле ва ция на ST- сег мен та (нес та бил на 

сте но кар дия или ми о кар ден ин фар кт без Q-зъ бец), вклю чи тел но па ци-
ен ти на ко и то е пос та вен стент след пер ку тан на ко ро нар на ин тер вен-
ция 

•	 ос тър ми о кар ден ин фар кт с еле ва ция на ST- сег мен та при ме ди ка мен-
тоз но ле ку ва ни па ци ен ти, под хо дя щи за тром бо ли тич на те ра пия 

-------------------------------
* Разширението на показанието е отпечатано в удебелен шрифт (бел. ред.)

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ин хи би то ри на тром бо цит на та аг-
ре га ция, с из клю че ние на хе па рин
АТС код: B01AC30
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Menveo, ак тив но ве щес тво:.ко ню гат на вак си на сре щу ме нин го ко ки гру пи 
A, C, W135 и Y (Meningococcal Group A, C, W135and Y conjugate vaccine), 
прах и раз твор за ин жек ци о нен раз твор - 1 фла кон и 1 пред ва ри тел но на-
пъл не на сприн цов ка. Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. Ита лия.
По ка за ния: за ак тив на иму ни за ция на юно ши (на и над 11-го диш на въз раст) 
и въз рас тни с риск от ек спо зи ция на Neisseria meningitidis гру пи A, C, W135 
и Y, с цел пре дот вра тя ва не на ин ва зив но за бо ля ва не.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си ни сре щу ме нин го ко ки
АТС код: все още не е оп ре де лен
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Revolade, ак тив но ве щес тво: ел тром бо паг ола мин (eltrombopag olamine), 
фил ми ра ни таб лет ки: 25 mg, 50 mg - в блис тери x 14, x 28, x 84 (3 x 28). 
GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. Ирлан дия.
По ка за ния: Revolade е по ка зан при въз рас тни па ци ен ти с хро нич на имун-
на (иди о па тич на) тром бо ци то пе нич на пур пу ра, ко и то са би ли под ло же ни на 
спле нек то мия и ко и то не се пов ли я ват от дру го ле че ние (напр. кор ти кос те-
ро и ди, иму ног ло бу ли ни). Revolade мо же да се из пол зва ка то вто ра ли ния на 
ле че ние при въз рас тни па ци ен ти без спле нек то мия, при ко и то опе ра тив на та 
ин тер вен ция е про ти во по ка за на.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: кръ вос пи ра щи сред ства
АТС код: B02BX05
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не.
Ста тус: ле кар ство си рак

TEPADINA, ак тив но ве щес тво: ти о те па (thiotepa), прах за кон цен трат за ин-
фу зи о нен раз твор: 15 mg, 100 mg - във фла кони. Adienne S.r.l. Ита лия.
По ка за ния: TEPADINA е по ка зан в ком би на ция с дру ги ле кар стве ни про дук ти 
за хи ми о те ра пия:
•	 със или без ця лос тно об лъч ва не на тя ло то, ка то под гот ви тел но ле че ние 

пре ди ало ген на или ав то лож на тран сплан та ция на хе мо по е тич ни про-
ге ни тор ни клет ки при хе ма то ло гич ни за бо ля ва ния при въз рас тни или 
пе ди ат рич ни па ци ен ти;

•	 ко га то е под хо дя ща хи ми о те ра пия с ви со ка до за за ед но с при ла га не на 
ало ген на или ав то лож на тран сплан та ция на хе мо по е тич ни про ге ни тор-
ни клет ки при со лид ни ту мо ри при въз рас тни и пе ди ат рич ни па ци ен ти.

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ети лен ими ни
АТС код: L01AC01
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не.
Ста тус: ле кар ство си рак

Cholestagel ак тив но ве щес тво: ко ле се ве лам (colesevelam), фил ми ра ни 
таб лет ки: 625 mg в бу тил ки 1 х 24, 2 х 50, 1 х 180. Genzyme Europe B.V. Ни-
дер лан дия. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Cholestagel, при ла ган в ком би на ция с ин хи би тор на 3-хид рок си-3-ме-

тил-глу та рил-ко ен зим А (HMG-CoA) ре дук та за та (ста тин), е по ка зан ка-
то до пъл ни тел но ле че ние към ди е та та за пос ти га не на до пъл ни тел но 
на ма ля ва не на ни ва та на ли поп ро те и ни с нис ка плът ност-хо лес те рол 
(LDL-С) при въз рас тни па ци ен ти с пър вич на хи пер хо лес те ро ле мия, при 
ко и то са мос то я тел но то при ло же ние на ста тин не оси гу ря ва адек ва тен 
кон трол.

•	 Cholestagel ка то мо но те ра пия е по ка зан ка то до пъл ни тел но ле че ние 
към ди е та та за на ма ля ва не на по ви ше ни ни ва на общ хо лес те рол и на 
LDL-С при въз рас тни па ци ен ти с пър вич на хи пер хо лес те ро ле мия, при 
ко и то ста ти нът се счи та за не под хо дящ или не се по на ся доб ре.

•	 Cholestagel мо же да се из пол зва в ком би на ция с езе ти миб, със или 
без ста тин, при въз рас тни па ци ен ти с пър вич на хи пер хо лес те ро ле-
мия, вклю чи тел но и па ци ен ти с фа мил на хи пер хо лес те ро ле мия.

за пе ри о да 01.04.2010 - 30.04.2010

Arzerra, ак тив но ве щес тво: офа ту му маб (ofatumumab), кон цен трат за ин-
фу зи о нен раз твор 20 mg/ml: 100 mg във фла кони 5 ml - 3 фла ко на и 2  ком-
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плек та сис те ми за ин фу зия; 1000 mg във фла кони 50 ml - 1 фла кон и 1  ком-
плект сис те ми за ин фу зия.
Glaxo Group Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Arzerra е по ка зан за ле че ние на хро нич на лим фо цит на лев ке мия 
при па ци ен ти, ко и то са реф рак тер ни на флу да ра бин и алем ту зу маб.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: мо нок ло нал ни ан ти те ла
АТС код: L01XC10
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не.
Ста тус: ле кар ство си рак

Kepivance, ак тив но ве щес тво: па ли фер мин (palifermin), прах за ин жек ци о-
нен раз твор, 6,25 mg във фла кон х 6. Biovitrum AB (publ). Шве ция
Огра ни че но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Kepivance е по ка зан за на ма ля ва не чес то та та, про дъл жи тел нос тта и те-

жес тта на орал ния му ко зит при па ци ен ти с ма лиг не ни хе ма то ло гич ни 
за бо ля ва ния, по лу ча ва щи ми е ло аб ла тив на ра ди о хи миоте ра пия, асо-
ци и ра на с ви со ка чес то та на те жък му ко зит и изис ква ща при ла га не на 
ав то лож ни ство ло ви хе мо по е тич ни клет ки.

Tarceva, ак тив но ве щес тво: eрло ти ниб (erlotinib), фил ми ра ни таб лет ки: 
25 mg, 100 mg, 150 mg в блис те ри х 30. Roche Registration Ltd. Обе ди не но 
крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 нед реб нок ле тъ чен рак на бе лия дроб:

Tarceva е по ка зан ка то мо но те ра пия за под дър жа що ле че ние при 
па ци ен ти с ло кал но нап ред нал или ме тас та зи рал нед реб нок ле тъ-
чен рак на бе ли те дро бо ве със ста бил но за бо ля ва не след 4 ци къ ла 
на стан дар тна хи ми о те ра пия от пър ва ли ния на ба за та на пла ти на.
Tarceva е по ка зан съ що и за ле че ние на па ци ен ти с ло кал но нап ред нал 
или ме тас та зи рал нед реб нок ле тъ чен рак на бе лия дроб след не ус пех на 
по не ед на схе ма на хи ми о те ра пев тич но ле че ние пре ди то ва.
Не е ус та но ве на пол за по от но ше ние на пре жи вя е мос тта или дру ги 
кли ни чес ки зна чи ми ефек ти на ле че ни е то при па ци ен ти с EGFR-от ри-
ца тел ни ту мо ри

•	 Рак на пан кре а са:
Tarceva в ком би на ция с гем ци та бин е по ка зан за ле че ние при па ци ен ти 
с ме тас та зи рал рак на пан кре а са.
Не се до каз ва пре дим ство по от но ше ние на пре жи вя е мос тта при па ци-
ен ти с ло кал но аван си ра ло за бо ля ва не.

за пе ри о да 01.05.2010 - 31.05.2010

Prolia, ак тив но ве щес тво: де но зу маб (denosumab), ин жек ци о нен раз твор: 
60 mg/ml - в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов ка или фла кон. Amgen 
Europe B.V. Ни дер лан дия.
По ка за ния: Ле че ние на ос те о по ро за при пос тме но па у зал ни же ни, из ло же ни 
на риск от фрак ту ри. Prolia зна чи мо на ма ля ва рис ка от фрак ту ри на преш ле-
ни те, не-преш лен ни фрак ту ри и фрак ту ри на та зо бед ре ни те ста ви.
Ле че ние на за гу ба на кос тно ве щес тво, свър за но с хор мо нал на аб ла ция при 
мъ же с кар ци ном на прос та та та, из ло же ни на риск от фрак ту ри. При мъ же 
с кар ци ном на прос та та та, по лу ча ва щи хор мо нал на аб ла ция, Prolia зна чи мо 
на ма ля ва рис ка от фрак ту ри на преш ле ни те.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ле кар ства, пов ли я ва щи кос тна та 
струк ту ра и ми не ра ли за ция
АТС код: M05BX04
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Tyverb, ак тив но ве щес тво: ла па ти ниб (lapatinib), фил ми ра ни таб лет ки: 
250 mg - в блис те ри х 70, 2 х 70, х 84. Glaxo Group Ltd. Обе ди не но крал ство. 
По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
Tyverb е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с рак на гър да та, чи и то ту мо ри 
свръ хек спре си рат HER2 (ErbB2):
•	 в ком би на ция с ка пе ци та бин при па ци ен ти с нап ред на ло или ме тас-

та тич но за бо ля ва не с прог ре сия след пред шес тва що ле че ние, ко е то 
тряб ва да е включ ва ло ан тра цик ли ни и так са ни, и ле че ние с трас ту зу-
маб при слу чаи на ме тас та зи.

•	 в ком би на ция с аро ма та зен ин хи би тор при же ни в ме но па у за с 
хор мо но-за ви си мо ме тас та тич но за бо ля ва не, ко и то за мо мен та не 
са по ка за ни за хи ми о те ра пия. па ци ен ти те в из пит ва не то, по да де-

но при ре гис тра ция, не са би ли ле ку ва ни пре ди то ва с трас ту зу маб 
или аро ма та зен ин хи би тор.

за пе ри о да 01.06.2010 - 30.06.2010

HUMENZA, ак тив но ве щес тво: вак си на сре щу пан де ми чен грип (H1N1) 
(фраг мен ти ран инак ти ви ран ви ри он, с адю вант) (Pandemic influenza 
vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)), сус пен зия и емул-
сия за ин жек ци он на емул сия - 10 фла ко на от 1,5 ml сус пен зия (ан ти ген) и 
10 фла ко на от 4,5 ml емул сия (адю вант). Sanofi Pasteur S.A. Фран ция.
По ка за ния: про фи лак ти ка на грип при офи ци ал но обя ве на пан де мич на об-
ста нов ка.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си ни сре щу грип
АТС код: J07BB02
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Votrient, ак тив но ве щес тво: па зо па ниб (pazopanib), фил ми ра ни таб лет ки: 
200 mg - в бу тил ки x 30, x 90; 400 mg - в бу тил ки x 30, x 60. Glaxo Group Ltd. 
Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Votrient e по ка зан за ле че ние от пър ва ли ния на нап ред нал бъб-
реч нок ле тъ чен кар ци ном и при па ци ен ти, ко и то са по лу чи ли пред шес тва що 
ле че ние с ци то ки ни за нап ред на ло за бо ля ва не.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти не оп лас тич ни сред ства, про-
те ин ки наз ни ин хи би то ри
АТС код: L01XE11
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не.

RoActemra, ак тив но ве щес тво: то ци ли зу маб (tocilizumab), кон цен трат за 
ин фу зи о нен раз твор 20 mg/ml - във фла кони x 4 ml, x 10 ml, x 20 ml. Roche 
Registration Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен 
ре жим на от пус ка не.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 RoActemra, в ком би на ция с ме тот рек сат (MTX), е по ка зан за ле че ние 

на уме рен до те жък ак ти вен рев ма то и ден ар трит (РА) при въз рас тни 
па ци ен ти, ко и то са се пов ли я ли не дос та тъч но или са има ли не по но си-
мост към пред ход но ле че ние с ед но или по ве че бо лест-мо ди фи ци ра щи 
ан ти рев ма тич ни ле кар ства (БМАРЛ) или към ан та го нис ти на ту мор-нек-
ро ти зи ра щия фак тор (ТNF). При те зи па ци ен ти RoActemra мо же да се 
при ла га ка то мо но те ра пия в слу чай на не по но си мост към MTX или ко-
га то про дъл жи тел но ле че ние с MTX не е под хо дя що. 

•	 до ка за но е, че RoActemra на ма ля ва ско рос тта на прог ре сия на ув-
реж да не на ста ви те, из ме ре на чрез рен тге ног ра фия, и по доб ря ва 
те лес на та фун кция, ко га то се при ла га в ком би на ция с ме тот рек сат.

за пе ри о да 01.07.2010 - 31.07.2010

Daxas, ак тив но ве щес тво: роф лу ми ласт (roflumilast), фил ми ра ни таб лет ки: 
500 µg - в блис тери x 10, x 30, x 90. Nycomed GmbH. Гер ма ния.
По ка за ния: Daxas е по ка зан за под дър жа що ле че ние на теж ка хро нич на 
об струк тив на бе лод роб на бо лест (ХОББ) (ФЕО1 след при ла га не на брон хо-
ди ла та тор, под 50% от прог но зи ра ния), свър за на с хро ни чен брон хит при 
въз рас тни с анам не за за чес ти обос тря ния, в до пъл не ние към ле че ни е то, 
при ла га но за ди ла та ция на брон хи те.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти ас тма тич ни сред ства за сис-
тем но при ло же ние
АТС код: R03DX07
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

REYATAZ, ак тив но ве щес тво: ата за на вир (atazanavir), твър ди кап су ли: 
100 mg, 150 mg, 200 mg - в блис тери или бу тил ки x 60; 300 mg: в блис тери 
или бу тилки x 30; пе ро ра лен прах: 180 mg - в бу тил ки x 1. BRISTOL-MYERS 
SQUIBB PHARMA EEIG. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние. Огра-
ни чен ре жим на от пус ка не.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 REYATAZ кап су ли, при ла ган за ед но с нис ки до зи ри то на вир, е по ка зан 

за ле че ние на HIV-1 ин фек ти ра ни въз рас тни и пе ди ат рич ни па ци ен ти 
над 6-го диш на въз раст, в ком би на ция с дру ги ан ти рет ро ви рус ни ле-
кар стве ни про дук ти.

•	 Въз ос но ва на ви ру со ло гич ни те и кли нич ни дан ни при па ци ен ти, с ре-
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зис тен тност към мно жес тво про те аз ни ин хи би то ри (> 4 PI му та ции), не 
се очак ва бла гоп ри ят но пов ли я ва не. на лич ни са мно го ог ра ни че ни 
дан ни за де ца от 6- до 18-го диш на въз раст.

•	 Избо рът на ле че ние с REYATAZ при въз рас тни и пе ди ат рич ни па ци-
ен ти, под ло же ни на ан ти рет ро ви рус но ле че ние, тряб ва да се ба зи ра на 
ре зул та ти те от из след ва не то на ин ди ви ду ал на та ви рус на ре зис тен тност 
и про веж да но то пре ди то ва ле че ние.

TAXOTERE
Docetaxel Winthrop
ак тив но ве щес тво: до це так сел (docetaxel), кон цен трат и раз тво ри тел за ин-
фу зи о нен раз твор: 20 mg/0,5 ml, 80 mg/2 ml - във фла ко ни; кон цен трат за 
ин фу зи о нен раз твор: 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 160 mg/8 ml - във фла ко ни. 
Aventis Pharma S.A. Фран ция. По ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим 
на от пус ка не.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Рак на гър да та

TAXOTERE в ком би на ция с док со ру би цин и цик ло фос фа мид е по ка зан 
за адю ван тно ле че ние на па ци ен тки с:
•	опе ра би лен рак на гър да та със за ся га не на лим фни те въз ли
•	опе ра би лен рак на гър да та без за ся га не на лим фни те въз ли

за па ци ен тки с опе ра би лен рак на гър да та без за ся га не на лим-
фни те въз ли, адю ван тна та те ра пия тряб ва да бъ де ог ра ни че на до 
па ци ен тки, под хо дя щи да по лу ча ват хи ми о те ра пия, съг лас но ус та-
но ве ни те меж ду на род ни кри те рии за пър вич на те ра пия на ра нен 
рак на гър да та.
TAXOTERE в ком би на ция с док со ру би цин е по ка зан за ле че ние на па-
ци ен тки с ло кал но нап ред нал или ме тас та ти чен рак на гър да та, ко и то 
пре ди то ва не са по лу ча ва ли ци то ток сич но ле че ние по то зи по вод.
TAXOTERE ка то мо но те ра пия е по ка зан за ле че ние на па ци ен тки с ло-
кал но нап ред нал или ме тас та ти чен рак на гър да та след не ус пех на 
ци то ток сич на хи ми о те ра пия. Пред ход на та хи ми о те ра пия тряб ва да е 
включ ва ла ан тра цик лин или ал ки ли ращ агент. 
TAXOTERE в ком би на ция с трас ту цу маб е по ка зан за ле че ние на па-
ци ен тки с ме тас та ти чен рак на гър да та със свръ хек спре сия на HER2 и 
ко и то пре ди то ва не са би ли ле ку ва ни с хи ми о те ра пия за ме тас та тич но 
за бо ля ва не. 
TAXOTERE в ком би на ция с ка пе ци та бин е по ка зан за ле че ние на па ци-
ен тки с ло кал но нап ред нал или ме тас та ти чен рак на гър да та след не ус-
пех на ци то ток сич на хи ми о те ра пия. Пред ход на та те ра пия тряб ва да е 
включ ва ла ан тра цик лин. 

•	 Нед реб нок ле тъ чен бе лод ро бен рак
TAXOTERE е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с ло кал но нап ред нал или 
ме тас та ти чен нед реб нок ле тъ чен бе лод ро бен рак след не ус пех на пред-
ход на хи ми о те ра пия.
TAXOTERE в ком би на ция с цис пла тин е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти 
с ино пе ра би лен, ло кал но нап ред нал или ме тас та ти чен нед реб нок ле тъ-
чен бе лод ро бен рак при па ци ен ти, ко и то не са по лу ча ва ли хи ми о те ра-
пия по по вод то ва за бо ля ва не. 

•	 Рак на прос та та та 
TAXOTERE в ком би на ция с пред ни зон или пред ни зо лон e по ка зан за 
ле че ние на па ци ен ти с хор мо но реф рак те рен ме тас та ти чен рак на прос-
та та та. 

•	 Сто ма шен аде но кар ци ном
TAXOTERE в ком би на ция с цис пла тин и 5-флу о ро у ра цил е по ка зан за 
ле че ние на па ци ен ти с ме тас та ти чен сто ма шен аде но кар ци ном, вклю-
чи тел но аде но кар ци ном на гас тро е зо фа ге ал на та връз ка, ко и то не са 
по лу ча ва ли пре ди то ва хи ми о те ра пия за ме тас та тич но за бо ля ва не.

•	 Рак на гла ва та и ши я та
TAXOTERE в ком би на ция с цис пла тин и 5-флу о ро у ра цил е по ка зан за 
ин дук ци он но ле че ние на па ци ен ти с ло кал но нап ред нал сква мо зен кле-
тъ чен кар ци ном на гла ва та и ши я та.

Zeffix, ак тив но ве щес тво: ла ми ву дин (lamivudine), фил ми ра ни таб лет ки: 
100 mg - в блис тери x 28, x 84, пе ро ра лен раз твор 5 mg/ml - в бу тилки 
240 ml. Glaxo Group Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние. 
Огра ни чен ре жим на от пус ка не.
Огра ни че но ак ту ал но по ка за ние:
Zeffix е по ка зан за ле че ние на хро ни чен хе па тит В при въз рас тни па ци ен ти с:
•	 ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не с дан ни за ак тив на ви рус на 

реп ли ка ция, пос то ян но по ви ше ни ни ва на ала нин ами нот ран сфе ра за 

(ALT) в се ру ма и хис то ло гич ни дан ни за ак тив но въз па ле ние на чер нод-
роб ния па рен хим и/или фиб ро за. за поч ва не на те ра пия с ла ми ву-
дин тряб ва да се об съж да са мо в слу ча и те, при ко и то ня ма или не 
е под хо дя що из пол зва не то на ал тер на тив но ан ти ви рус но сред ство 
с по-ви со ка ге не тич на ба ри е ра към ре зис тен тност.

•	 де ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не в ком би на ция с вто ро 
сред ство без кръс то са на ре зис тен тност към ла ми ву дин.

за пе ри о да 01.08.2010 - 31.08.2010

VPRIV, ак тив но ве щес тво: ве лаг лу це ра за ал фа (velaglucerase alfa), прах 
за ин фу зи о нен раз твор: 200 еди ни ци, 400 еди ни ци - във фла кони x 1, x 5, 
x 25. Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd. Ирлан дия.
По ка за ния: VPRIV е по ка зан за дъл гос роч на ен зи мо за мес тва ща те ра пия при 
па ци ен ти с бо лест на Го ше тип I.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: про дук ти, пов ли я ва щи хра нос ми-
ла тел на та сис те ма и ме та бо лиз ма
АТС код: A16AB10
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не.

Arixtra, ак тив но ве щес тво фон да па ри нукс нат рий (fondaparinux sodium), 
ин жек ци о нен раз твор, 1,5 mg/0,3 ml в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов-
ка х 2, х 7, х 10, х 20. Glaxo Group Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско 
пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Про фи лак ти ка на ве ноз на тром бо ем бо лия при въз рас тни, под ло же ни 

на го ле ми ор то пе дич ни опе ра ции на дол ни те край ни ци ка то фрак ту ри 
на бед ре на та кост, теж ки опе ра ции на ко ля но то или опе ра ции за смя на 
на та зо бед ре на та ста ва. 

•	 Про фи лак ти ка на ве ноз на тром бо ем бо лия при въз рас тни, под ло же ни 
на ко рем на опе ра ция, при ко и то е ус та но вен ви сок риск от раз ви тие на 
тром бо ем бо лич ни ус лож не ния ка то па ци ен ти с пред сто я ща ко рем на 
опе ра ция по по вод кар ци ном.

•	 Про фи лак ти ка на ве ноз на тром бо ем бо лия при въз рас тни не хи рур гич ни 
па ци ен ти с оп ре де лен ви сок риск за раз ви тие на ве ноз на тром бо ем бо-
лия, ко и то са имо би ли зи ра ни по ра ди ос тро за бо ля ва не ка то сър деч на 
не дос та тъч ност и/или ос три рес пи ра тор ни за бо ля ва ния, и/или ос три 
ин фек ции или въз па ли тел но за бо ля ва не. 

•	 ле че ние на въз рас тни с ос тра сим пто ма тич на спон таннa по вър-
хнос тна венoзна тром бо за на дол ни те край ни ци, без съ път ства ща 
дъл бо ка ве ноз на тром бо за.

BYETTA, ак тив но ве щес тво: ек зе на тид (exenatide), ин жек ци о нен раз твор: 
5 µg, 10 µg в пред ва рител но на пъл не на пи сал ка х 1, х 3. Eli Lilly Nederland 
B.V. Ни дер лан дия. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 BYETTA е по ка зан за ле че ние на за ха рен ди а бет тип 2 в ком би на ция с:

-мет фор мин
-сулфани лу рей ни пре па ра ти 
-ти а зо ли дин ди о но ви пре па ра ти
-мет фор мин и сул фа ни лу рей ни пре па ра ти
-мет фор мин и ти а зо ли дин ди о но ви пре па ра ти

 при па ци ен ти, ко и то не са пос тиг на ли адек ва тен гли ке ми чен кон трол с 
мак си мал ни те по но си ми до зи на те зи пе ро рал ни ле кар ства.

Gardasil, Sanofi Pasteur MSD SNC. Фран ция.
Silgard, Merck Sharp & Dohme Ltd. Обе ди не но крал ство.
ак тив но ве щес тво: ад сор би ра на вак си на сре щу чо веш ки па пи ло ма ви рус 
[тип 6, 11, 16, 18] (ре ком би нан тна) (Human Papillomavirus Vaccine [Types 
6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)), ин жек ци он на сус пен зия.: 0,5 ml: 
във фла кони х 1, х 10, х 20; в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов ка х 1, 
х 10, х 20. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
Gardasil/Silgard е вак си на, ко я то се из пол зва след 9-го диш на въз раст, за 
пред паз ва не от:
•	 пре ма лиг не ни ге ни тал ни ле зии (цер ви кал на, вул вар на и ва ги нал на) и 

цер ви ка лен рак, обик но ве но свър зва ни с оп ре де ле ни он ко ген ни чо-
веш ки па пи ло ма ви рус (HPV) тип 6, 11, 16 и 18 

•	 вън шни ге ни тал ни ле зии (ос тър кон ди лом), обик но ве но свър за ни със 
оп ре де ле ни HPV ти по ве
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за пе ри о да 01.09.2010 - 30.09.2010

BRINAVESS, ак тив но ве щес тво: вер на ка лан тов хид рох ло рид (vernakalant 
hydrochloride), кон цен трат за ин фу зи о нен раз твор: 20 mg/ml - във фла кони 
x 10 ml, x 25 ml. Merck Sharp & Dohme Ltd. Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: Бър зо въз ста но вя ва не на си ну сов ри тъм след нас ко ро нас тъ пи-
ло пред сър дно мъж де не при въз рас тни.
•	 За не хи рур гич ни па ци ен ти: пред сър дно мъж де не с дав ност ≤ 7 дни.
•	 За па ци ен ти след сър деч ни опе ра ции: пред сър дно мъж де не с дав ност 

≤ 3 дни. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ти а рит мич ни сред ства, клас I 
и III
АТС код: C01BG11
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не

Rapiscan, ак тив но ве щес тво: ре га де но зон (regadenoson), ин жек ци о нен 
раз твор:
400 µg (80 µg/ml) - във фла кони 5 ml. Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd. 
Обе ди не но крал ство.
По ка за ния: ле кар стве ни ят про дукт е пред наз на чен са мо за ди аг нос тич ни 
це ли.
Rapiscan пред став ля ва се лек ти вен ко ро на рен ва зо ди ла та тор за упот ре ба 
ка то фар ма ко ло гич но стрес сред ство при ра ди о нук лид на ми о кар дна пер фу-
зи он на сцин тиг ра фия при въз рас тни па ци ен ти, ко и то не са в със то я ние да 
про ве дат под хо дящ стрес тест с фи зи чес ко на то вар ва не.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ле че ние на сър деч ни за бо ля ва-
ния
АТС код: C01EB21
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не

Sycrest, ак тив но ве щес тво: азе на пин (asenapine), суб лин гвал ни таб лет ки: 
5 mg, 10 mg - в блис тери x 20, x 60, x 100. N.V. Organon. Ни дер лан дия.
По ка за ния: Sycrest е по ка зан за ле че ние на уме ре ни до теж ки ма ний ни епи-
зо ди, свър за ни с би по ляр но раз строй ство тип I при въз рас тни.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: пси хо леп ти ци, ан тип си хо ти ци 
АТС код: N05AH05
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Viread ак тив но ве щес тво: те но фо вир ди зоп рок сил (tenofovir disoproxil), 
фил ми ра ни таб лет ки, 245 mg в бу тил ки 1 х 30, 3 х 30. Gilead Sciences 
International Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Инфек ция с HIV‑1

Viread, в ком би на ция с дру ги ан ти рет ро ви рус ни ле кар стве ни про дук ти, 
е по ка зан за ле че ние на въз рас тни над 18-го диш на въз раст, ин фек ти-
ра ни с HIV-1.

•	 Инфек ция с хе па тит B
Viread е по ка зан за ле че ние на хро ни чен хе па тит B при въз рас тни с:
o ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не, с до ка за на ак тив на ви-

рус на реп ли ка ция, пос то ян но по ви ше ни се рум ни ни ва на ала нин-
ами нот ран сфе ра за та (ALT) и хис то ло гич но до ка за ни дан ни за ак-
тив но въз па ле ние и/или фиб ро за

o де ком пен си ра но чер нод роб но за бо ля ва не

за пе ри о да 01.10.2010 - 31.10.2010

Ruconest, ак тив но ве щес тво: ко нес тат ал фа (conestat alfa), прах за ин жек-
ци о нен раз твор 2100 U - във фла кони. Pharming Group N.V. Ни дер лан дия.
По ка за ния: Ruconest е по ка зан за ле че ние на ос три прис тъ пи на ан ги о е дем 
при въз рас тни с нас лед ствен ан ги о е дем по ра ди де фи цит на С1 ес те ра зен 
ин хи би тор.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: кръв ни за мес ти те ли и раз тво ри 
за ин тра ве ноз но при ло же ние
АТС код: все още не е оп ре де лен
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от-
пус ка не

TWYNSTA, ак тив но ве щес тво: тел ми сар тан и ам пло ди пин (telmisartan 
and amlodipine), таб лет ки:
40 mg/5 mg 
40 mg/10 mg 
80 mg/5 mg
80 mg/10 mg 
в блис тери x 14, x 28, x 56, x 98, 30 x 1, 90 x 1, 360 (4 x 90 x 1). Boehringer 
Ingelheim International GmbH. Гер ма ния.
По ка за ния: Ле че ние на есен ци ал на хи пер то ния при въз рас тни:
•	 до пъл ва ща те ра пия: TWYNSTA е по ка зан при въз рас тни, чи е то кръв-

но на ля га не не се пов ли я ва адек ват но при са мос то я тел но ле че ние с 
ам ло ди пин.

•	 за мес ти тел на те ра пия: Па ци ен ти те, ко и то при е мат тел ми сар тан и 
ам ло ди пин под фор ма та на от дел ни таб лет ки, мо гат вмес то то ва да 
при е мат таб лет ки TWYNSTA, ко и то съ дър жат съ щи те ком по нен ти в съ-
щи те до зи.

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ги о тен зин II ан та го нис ти и бло-
ке ри на кал ци е ви те ка на ли
АТС код: C09DB04
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

MabThera, ак тив но ве щес тво: ри тук си маб (rituximab), кон цен трат за ин-
фу зи о нен раз твор във фла кони: 100 mg 2 х 10 ml; 500 mg 1 х 50 ml. Roche 
Registration Ltd. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
MabThera е по ка зан при въз рас тни за след ни те по ка за ния:
•	 Не хоч ки нов лим фом

MabThera е по ка зан за ле че ние на не ле ку ва ни пре ди то ва па ци ен ти 
с фо ли ку ла рен лим фом в III-IV ста дий в ком би на ция с хи ми о те ра-
пия. 
под дър жа ща та те ра пия с MabThera е по ка за на за ле че ние на фо-
ли ку ла рен лим фом при па ци ен ти, пов ли я ва щи се от ин дук ци он на 
те ра пия.
MabThera ка то мо но те ра пия е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с фо ли-
ку ла рен лим фом в III-IV ста дий, ко и то са ре зис тен тни на хи ми о те ра пия 
или са с вто ри или след ващ ре ци див след хи ми о те ра пия.
MabThera е по ка зан за ле че ние на па ци ен ти с CD20 по зи ти вен ди фу зен 
В-ед рок ле тъ чен не хоч ки нов лим фом в ком би на ция с СНОР (цик ло фос-
фа мид, док со ру би цин, вин крис тин, пред ни зо лон) хи ми о те ра пия. 

•	 Хро нич на лим фо цит на лев ке мия
MabThera в ком би на ция с хи ми о те ра пия е по ка зан за ле че ние на па ци-
ен ти с не ле ку ва на пре ди то ва и ре ци ди ви ра ща/реф рак тер на хро нич на 
лим фо цит на лев ке мия. Има са мо ог ра ни че ни дан ни за ефи кас нос тта 
и бе зо пас нос тта при па ци ен ти, ле ку ва ни пре ди то ва с мо нок ло нал ни 
ан ти те ла, вклю чи тел но MabThera, или па ци ен ти, реф рак тер ни на пред-
шес тва що ле че ние с MabThera плюс хи ми о те ра пия.

•	 Рев ма то и ден ар трит
MabThera в ком би на ция с ме тот рек сат е по ка зан за ле че ние на 
въз рас тни па ци ен ти с те жък ак ти вен рев ма то и ден ар трит, ко и то 
не се пов ли я ват дос та тъч но или имат не по но си мост към дру ги бо-
лест-мо ди фи ци ра щи ан ти рев ма тич ни ле кар ства (DMARD), вклю-
чи тел но един или по ве че ви до ве те ра пия с ин хи би тор на ту мор-
нек ро ти зи ра щия фак тор (TNF).
до ка за но е, че MabThera на ма ля ва чес то та та на прог ре сия на став-
но то ув реж да не, из ме ре но чрез рен тге ног ра фия, и по доб ря ва фи-
зи чес ка та фун кция, ко га то се при ла га в ком би на ция с ме тот рек сат.

M-M-RVAXPRO, ак тив но ве щес тво: вак си на сре щу мор би ли, па ро тит и ру-
бе о ла (жи ва). (Measles, mumps and rubella vaccine (live)), прах и раз тво-
ри тел за ин жек ци он на сус пен зия: прах - във фла кони (0,5 ml) и раз тво ри тел 
за ин жек ци он на сус пен зия - във фла кони или в пред ва ри тел но на пълнени 
сприн цов ки (0,5 ml) x 1, x 10, x 20. SANOFI PASTEUR MSD SNC. Фран ция. По 
ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре нo ак ту ал нo по ка за ниe:
•	 M-M-RVAXPRO е по ка зан за вак си ни ра не ед нов ре мен но сре щу мор би ли, 

па ро тит и ру бе о ла при ин ди ви ди на въз раст 12 ме се ца или по-го ле ми.
•	 M-M-RVAXPRO мо же да се при ла га при кър ма че та по-го ле ми от 

9 месeца при спе ци ал ни об сто я тел ства.
•	 За из пол зва не при взрив на мор би ли или вак си ни ра не на кон так тни 

ли ца, или за из пол зва не при не вак си ни ра ни пре ди то ва ин ди ви ди на 
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въз раст по-го ле ми от 9 ме се ца, ко и то са кон так тни с въз при ем чи ви 
бре мен ни же ни и хо ра, ко и то има ве ро ят ност да са по дат ли ви на за ра-
зя ва не с па ро тит и ру бе о ла.

за пе ри о да 01.11.2010 - 30.11.2010

AFLUNOV, ак тив но ве щес тво: вак си на сре щу пред пан де ми чен грип 
(H5N1) (по вър хнос тен ан ти ген, инак ти ви ран, с адю вант) (Prepandemic 
Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)), ин жек-
ци он на сус пен зия в пред ва ри тел но на пъл не на сприн цов ка 0,5 ml. Novartis 
Vaccines and Diagnostics S.r.l. Ита лия.
По ка за ния: Актив на иму ни за ция сре щу H5N1 под тип на грип ния ви рус тип А.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си на сре щу грип
АТС код: J07BB02
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, 
adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics, ак тив но ве щес тво: вак си на 
сре щу пред пан де ми чен грип (H5N1) (по вър хнос тен ан ти ген, инак ти ви-
ран, с адю вант) (Prepandemic Influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, 
inactivated, adjuvanted)), ин жек ци он на сус пен зия в пред ва ри тел но на пъл-
не на сприн цов ка 0,5 ml. Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. Ита лия.
По ка за ния: Актив на иму ни за ция сре щу H5N1 под тип на грип ния ви рус тип А.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: вак си на сре щу грип
АТС код: J07BB02
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

SUTENT, ак тив но ве щес тво: су ни ти ниб (sunitinib), твър ди кап су ли: 12,5 mg, 
25 mg, 37,5 mg, 50 mg в бу тил ки х 30 и в блис те ри х 28. Pfizer Ltd. Обе ди не-
но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 Гас тро ин тес ти на лен стро ма лен ту мор

SUTENT е по ка зан за ле че ни е то на не о пе ра би лен и/или ме тас та ти чен 
зло ка чес твен гас тро ин тес ти на лен стро ма лен ту мор при въз рас тни 
след не ус пеш но ле че ние с има ти ниб ме зи лат по ра ди ре зис тен тност 
или не по но си мост.

•	 Ме тас та ти чен бъб реч но-кле тъ чен кар ци ном 
SUTENT е по ка зан за ле че ни е то на нап ред нал/ме тас та ти чен бъб реч но-
кле тъ чен кар ци ном (MRCC) при въз рас тни. 

•	 пан кре а тич ни нев ро ен док рин ни ту мо ри 
SUTENT е по ка зан за ле че ние на не о пе ра бил ни или ме тас та тич ни, 
доб ре ди фе рен ци ра ни пан кре а тич ни нев ро ен док рин ни прог ре си-
ра щи ту мо ри при въз рас тни.
опи тът със SUTENT ка то пър ва ли ния на ле че ние е ог ра ни чен.

за пе ри о да 01.12.2010 - 31.12.2010

Brilique
Possia
ак тив но ве щес тво: ти каг ре лор (ticagrelor), фил ми ра ни таб лет ки: 90 mg - в 
блис тери x 60, x 180, 100 x 1; в ка лен дарни блис тери x 14, x 56, x 168. 
AstraZeneca AB. Шве ция.
По ка за ния: Brilique/Possia, при ло жен ед нов ре мен но с аце тил са ли ци ло ва 
ки се ли на, е по ка зан за про фи лак ти ка на ате рот ром бо тич ни ин ци ден ти при 
въз рас тни па ци ен ти с ос тър ко ро на рен син дром (нес та бил на сте но кар дия, 
ин фар кт на ми о кар да без ST-еле ва ция или ин фар кт на ми о кар да със ST-еле-
ва ция); вклю чи тел но и ме ди ка мен тоз но ле ку ва ни па ци ен ти, как то и ле ку ва-
ни чрез пер ку тан на ко ро нар на ин тер вен ция или а ор то-ко ро на рен бай пас.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: инхи би то ри на аг ре га ци я та на 
тром бо ци ти те, с из клю че ние на хе па рин
АТС код: В01АС24
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

SPRYCEL, ак тив но ве щес тво: да за ти ниб (dasatinib), фил ми ра ни таб лет ки: 
20 mg, 50 mg, 70 mg - в бу тил ки x 60, в блис тери x 56, 60 x 1; фил ми ра-
ни таб лет ки: 80 mg, 100 mg, 140 mg - в бу тил ки x 30, в блис тер 30 x 1. 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско 
пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от пус ка не.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
SPRYCEL е по ка зан за ле че ние на въз рас тни па ци ен ти с:

•	 ново ди аг нос ти ци рана по ло жи тел на по Фи ла дел фий ска хро мо зо ма 
(Ph+) хро нич на ми е ло ид на лев ке мия в хро нич на фа за.

•	 ХМЛ в хро нич на, обос тре на или блас тна фа за с ре зис тен тност или не-
по но си мост към пре диш но то ле че ние, включ ва що има ти ниб ме зи лат.

•	 Ph+ ос тра лим фоб лас тна лев ке мия и лим фо ид на блас тна хро нич на ми-
е ло ид на лев ке мия с ре зис тен тност или не по но си мост към пре диш но то 
ле че ние.

Tasigna, ак тив но ве щес тво: ни ло ти ниб (nilotinib), твър ди кап су ли: 150 mg, 
200 mg - в блис тери x 28, x 112. Novartis Europharm Ltd. Обе ди не но крал-
ство. По ле кар ско пред пи са ние. Огра ни чен ре жим на от пус ка не.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Tasigna е по ка за на за ле че ние на въз рас тни па ци ен ти с но во ди аг нос-

ти ци ра на, по ло жи тел на за Фи ла дел фий ска хро мо зо ма хро нич на 
ми е ло ид на лев ке мия в хро нич на фа за.

Раз Ре ше ни за упот Ре ба ле каР стве ни пРо дук ти, съ дъР жа щи 
но ви за стРа на та ак тив ни ве щес тва или коМ би на ции / 

пРо Мя на в по ка за ни я та 

за пе ри о да 01.01.2010 - 31.01.2010

Ня ма но ви.

за пе ри о да 01.02.2010 - 28.02.2010

ван тас (Vantas), ак тив но ве щес тво: хис тре лин аце тат (histrelin acetate), 
50 mg. им плант x 1. Orion Corporation. Фин лан дия.
По ка за ния: Па ли а тив но ле че ние на нап ред нал рак на прос та та та.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: го на дот ро пин-ос во бож да ва щи 
хор мо ни.
АТС код: H01CA03
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

за пе ри о да 01.03.2010 - 31.03.2010

стра те ра (STRATTERA), ак тив но ве щес тво: ато мок се тин (atomoxetine), 
твър ди кап су ли: 5 mg, 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg - 
в блис тери x 7, x 14, x 28, x 56. Eli Lilly Nederland B.V. Ни дер лан дия.
По ка за ния: Strattera е по ка за на за ле че ние на Син дром на хи пе рак тив ност 
с де фи цит на вни ма ни е то (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) при 
де ца на въз раст на и над 6 го ди ни и при юно ши ка то част от ця лос тна та те-
ра пев тич на прог ра ма. 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: сред ства за ле че ние на хи пе рак-
тив ност с де фи цит на вни ма ни е то и но от роп ни сред ства, цен трал но дей-
ства щи сим па то ми ме ти ци
АТС код: N06BA09
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

за пе ри о да 01.04.2010 - 30.04.2010

кан де кард н (Candecard H), ак тив но ве щес тво: кан де сар тан ци лек се тил/ 
хид рох ло ро ти а зид (candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide), таб лет ки:
8 mg/12,5 mg
16 mg/12,5 mg
в блис тери x 7, x 10, x 14, x 20, x 21, x 28, x 30, x 50, x 50 x 1, x 56, x 60, 
x 84, x 90, x 98, x 100; в бу тил ки x 7, x 14, x 21, x 28, x 56, x 84, x 98, x 100, 
x 250. Sandoz d.d. Сло ве ния
По ка за ния: Есен ци ал на хи пер то ния, ко га то мо но те ра пи я та с кан де сар тан 
ци лек се тил или хид рох ло ро ти а зид не е дос та тъч на.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ан ги о тен зин II ан та го нис ти, ком-
би на ции
АТС код: C09DA06
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

ето дин Форт (Etodin Fort), ак тив но ве щес тво: ето до лак (etodolac), фил-
ми ра ни таб лет ки: 400 mg - в блис тери х 2, х 14, х 28. Но бел Фар ма ООД. 
Бъл га рия. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
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Сим пто ма тич но ле че ние на:
•	 рев ма тич ни за бо ля ва ния ка то юве ни лен рев ма то и ден ар трит, рев-

ма то и ден ар трит и ан ки ло зи ращ спон ди лит
•	 ар тро за с бол ка и зат руд не ния в дви же ни е то
•	 крат ков ре мен но и про дъл жи тел но ле че ние на ос те о ар трит
•	 за об лек ча ва не на ле ки и сред ни бол ки (при въз па ле ние на ме ки те тъ-

ка ни, мус кул ни бол ки, зъ бо бол и пос то пе ра тив ни сто ма то ло гич ни ин-
тер вен ции, дис ме но рея, гла во бо лие)

за пе ри о да 01.05.2010 - 31.05.2010

ди о ван (Diovan), ак тив но ве щес тво: вал сар тан (valsartan), фил ми ра ни 
таб лет ки: 80 mg, 160 mg, 320 mg - в блис тери x 7, x 14, x 28, x 30, x 56, 
56 x 1, x 90, x 98, 98 x 1, x 280, 280 x 1. Novartis Pharma GmbH. Гер ма ния. 
По ле кар ско пред пи са ние.
Про ме не но ак ту ал но по ка за ние:
•	 ле че ние на есен ци ал на хи пер то ния при въз рас тни и хи пер то ния 

при де ца и юно ши на въз раст от 6 до 18  го ди ни

за пе ри о да 01.06.2010 - 30.06.2010

ду о дарт (Duodart), ак тив но ве щес тво: ду тас те рид/там су ло зин 
(dutasteride/tamsulosin), твър ди кап су ли: 0,5 mg/0,4 mg - в бутил ки x 7, 
x 30, x 90. Глак соС мит Клайн ЕООД. Бъл га рия.
По ка за ния: ле че ние на уме ре но теж ка до теж ка сим пто ма ти ка на доб ро ка-
чес тве на прос тат на хи пер пла зия. На ма ля ва не на рис ка от ос тро зад ръ жа не 
на ури на та и хи рур ги чес ка на ме са при па ци ен ти с уме ре но теж ка до теж ка 
сим пто ма ти ка на доб ро ка чес тве на прос тат на хи пер пла зия.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ле кар ства, из пол зва ни при доб ро-
ка чес тве на хи пер тро фия на прос та та та, ал фа - ад ре но ре цеп тор ни ан та го нис ти
АТС код: G04CA52
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

бу де но фалк (Budenofalk) ак тив но ве щес тво: бу де но зид (budenoside), 
сто маш но-ус той чи ви твър ди кап су ли 3 mg - в блис тери x 20, x 50, х 100. 
Novartis Pharma GmbH. Гер ма ния. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 ко ла ге но зен ко лит
•	 ос три епи зо ди на ле ка до уме ре на бо лест на Crohn, за ся га ща иле у ма 

(част от тън ки те чер ва) и/или въз хо дя ща та част на ко ло на (част от де-
бе ло то чер во)

за пе ри о да 01.07.2010 - 31.07.2010

кси ме бак (Ximebac), ак тив но ве щес тво: цеф по док сим (cefpodoxime), 
фил ми ра ни таб лет ки: 100 mg - в блис тери x 10, x 20, x 30; 200 mg - в блис-
тери x 6, x 10, x 14, x 15;
40 mg/5 ml прах за пе ро рал на сус пен сия 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 2 x 100 ml. 
Sandoz d.d. Сло ве ния.
По ка за ния: Кси ме бак e по ка зан за ле че ние на след ни те ин фек ции, ко га то са 
при чи не ни от чув стви тел ни мик ро ор га низ ми.
•	 Остър сре ден отит 

•	 Си ну зит 
•	 Тон зи лит и фа рин гит 
При по со че ни те по-го ре по ка за ния, при ло же ни е то на цеф по док сим тряб ва 
да бъ де за па зе но за ре ци ди ви ра щи или хро нич ни ин фек ции, при ко и то е 
из вес тно или се пред по ла га, че при чи ня ва щи ят мик ро ор га ни зъм е ре зис тен-
тен спря мо оби чай но при ла га ни те ан ти би о ти ци или в слу ча и те, в ко и то най-
чес то из пол зва ни те ан ти би о ти ци не мо гат да се при ло жат по дру га при чи на. 
•	 Остър брон хит 
•	 Бак те ри ал на пнев мо ния 
•	 Цеф по док сим не е пред по чи тан ан ти би о тик за ле че ние на стреп то-

ко ко ва пнев мо ния и не тряб ва да се при ла га за ле че ние на ати пич на 
пнев мо ния при чи не на от мик ро ор га низ ми ка то Legionella, Mycoplasma 
и Chlamidya 

•	 Не ус лож не ни ин фек ции на гор ни те и дол ни те пи коч ни пъ ти ща, вклю чи-
тел но цис тит и ос тър пи е ло неф рит 

•	 Инфек ции на ко жа та и ме ки те тъ ка ни 
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: XX-лак та мен ан ти би о тик, тре та 
ге не ра ция це фа лос по рин
АТС код: J01DD13
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

но ли цин (Nolicin), ак тив но ве щес тво: нор флок са цин (norfloxacin), фил ми-
ра ни таб лет ки: 400 mg - в блис тери x 20. KRKA, d.d. Novo Mesto. Сло ве ния. 
По ле кар ско пред пи са ние.
Отпа да по ка за ни е то:
•	 остри или хро нич ни ус лож не ни пи е ло неф ри ти
Акту ал ни по ка за ния:
•	 Остър цис тит при же ни, ре ци див на цис тит при же ни, ос тра ин фек ция 

на дол ния ури на рен тракт при мъ же, хро ни чен бак те ри а лен прос та тит, 
го но рея и бак те ри а лен гас тро ен те рит.

•	 Про фи лак ти ка на чес то пов та ря щи се ин фек ции на пи коч ни те пъ ти ща, 
пре дот вра тя ва не на път ни чес ка ди а рия и се лек тив на де кон та ми на ция 
на сто маш но-чрев ния тракт при иму но ком про ме ти ра ни ли ца.

за пе ри о да 01.08.2010 - 31.08.2010

Ро пи ва ка ин то рекс (Ropivacaine Torrex), ак тив но ве щес тво: ро пи ва ка ин 
(ropivacaine), ин фу зиoнен раз твор: 2 mg/ml - 100 ml x 5, 200 ml x 5; ин-
жек ци о нен раз твор: 2 mg/ml, 7,5 mg/ml, 10 mg/ml - в ам пу ли 10 ml x 5, 
20 ml x 5. Torrex Chiesi Pharma GmbH. Австрия.
По ка за ния: Хи рур ги чес ка анес те зия 
•	 Епи ду рал ни бло ка ди за хи рур ги чес ки ин тер вен ции, вклю чи тел но це за-

ро во се че ние 
•	 Бло ка ди на го ле ми нер вни спли то ве 
•	 Ре ги о нал ни и ло кал ни бло ка ди 
Ле че ние на ос тра бол ка 
•	 Про дъл жи тел на епи ду рал на ин фу зия или ин тер ми тен тна бо лус ап ли ка-

ция по вре ме на сле до пе ра тив ния пе ри од или бол ка при раж да не 
•	 Ре ги о нал ни и ло кал ни бло ка ди 
•	 Про дъл жи тел ни пе ри фер ни нер вни бло ка ди пос ред твом пос то ян на ин-

фу зия или  ин тер ми тен тни бо лус ин жек ции, напр. тре ти ра не на сле до-
пе ра тив на бол ка. 

ТАЛОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
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Бих искал/а да прочета повече информация за:

Ува жа е ми ко ле ги, бю ле ти ни те на ИАЛ се раз прос тра ня ват без плат но. Ако же ла е те да по лу ча ва те лич но та зи ин фор ма ция за в бъ де ще, 
мо ля из пол звай те та ло на за об рат на връз ка 

* Пот вър жде ни е то ва жи за ед на го ди на
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Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ло кал ни анес те ти ци, ами ди 
АТС код: N01BB09
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние.

сор тис (Sortis), ак тив но ве щес тво: атор вас та тин (atorvastatin), фил ми ра ни 
таб лет ки: 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg - в блис тери х 30. Pfizer Europe MA 
EEIG. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 Хи пер хо лес те ро ле мия

Сор тис е по ка зан ка то до пъл не ние към ди е та та за на ма ля ва не на по-
ви ше ни те общ хо лес те рол, LDL-хо лес те рол, апо ли поп ро те ин В и 
триг ли це ри ди при въз рас тни, под рас тва щи и де ца на 10 и по ве
че го ди ни с пър вич на хи пер хо лес те ро ле мия, вклю чи тел но фа мил на 
хи пер хо лес те ро ле мия (хе те ро зи го тен ва ри ант) или ком би ни ра на (сме-
се на) хи пер ли пи де мия (от го ва ря ща на тип IIa и IIb от кла си фи ка ци я та 
на Fredrickson), ко га то ефек тът на ди е та та и дру ги те не фар ма ко ло гич ни 
сред ства е не дос та тъ чен.
Сор тис е по ка зан съ що и за по ни жа ва не на об щия хо лес те рол и LDL-C 
при въз рас тни с хо мо зи гот на фа мил на хи пер хо лес те ро ле мия ка то до-
пъл не ние към дру ги те ме то ди за по ни жа ва не на ли пи ди те (нап ри мер 
афе ре за на LDL) или в слу ча и те, ко га то те зи ме то ди не са на лич ни.

•	 Про фи лак ти ка на сър деч но-съ до во за бо ля ва не
Про фи лак ти ка на сър деч но-съ до ви ин ци ден ти при въз рас тни па ци ен
ти, при ко и то е оце не но, че имат ви сок риск за пър во сър деч но-съ до во 
съ би тие ка то до пъл не ние към ко рек ци я та на дру ги рис ко ви фак то ри.

за пе ри о да 01.09.2010 - 30.09.2010

зел докс (Zeldox), ак тив но ве щес тво: зип ра зи дон (ziprazidone), твър ди кап-
су ли: 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg - в блис тери x 14, x 30, x 56. Pfizer Europe 
MA EEIG. Обе ди не но крал ство. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре ни ак ту ал ни по ка за ния:
•	 Зип ра зи дон е по ка зан за ле че ние на ши зоф ре ния при въз рас тни.
•	 Зип ра зи дон е по ка зан за ле че ние на ма ний ни или сме се ни епи зо ди с 

уме ре на те жест при би по ляр но раз строй ство при въз рас тни и де ца и 
юно ши на въз раст 1017 го ди ни (не е ус та но ве но пре дот вра тя ва не 
на епи зо ди на би по ляр но раз строй ство)

за пе ри о да 01.10.2010 - 31.10.2010

IASOflu, ак тив но ве щес тво: нат ри ев флу о рид - (18F) (sodium fluoride  
(18F)), ин жек ци о нен раз твор: 2,0 GBq/ml в мно го до зови фла кони 15 ml или 
25 ml. IASON GmbH. Австрия
По ка за ния: Ле кар стве ни ят про дукт е раз ре шен са мо за ди аг нос тич ни це ли. 
Нат ри ев флу о рид - (18F,) e по ка зан за упот ре ба при по зит рон но-еми си он на 
то ма тог ра фия ПЕТ.
IASOflu е по ка зан за фун кци о нал на об раз на ди аг нос ти ка при бо лес ти, при 
ко и то ди аг нос тич на та цел е па та ло гич но про ме не на ос те о ген на ак тив ност.
В час тност са до ку мен ти ра ни след ни те по ка за ния за ПЕТ нат ри ев флу о рид 
- (18F) 
•	 Уста но вя ва не и ло ка ли зи ра не на кос тни ме тас та зи в слу чаи на до ка за-

но ра ко во за бо ля ва не 
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•	 Ка то по мощ но сред ство при из след ва не на кос тна бол ка с не яс на ети-
о ло гия в гър ба или хо ди ло то, ко га то кон вен ци о нал ни те об раз ни ме то-
ди ки не поз во ля ват зак лю че ние. 

•	 При де ца: ус та но вя ва не на ли чи е то на кос тни ле зии, свър за ни със съм-
не ние за на си лие вър ху де ца. 

Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: ра ди о фар ма цев тик за от кри ва не 
на ту мо ри
АТС код: V09IX06
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние 

за пе ри о да 01.11.2010 - 30.11.2010

есци та лоп рам-те ва (Escitalopram-Teva) ак тив но ве щес тво: ес ци та лоп-
рам (еscitalopram), фил ми ра ни таб лет ки: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg - в 
блис тери x 7, x 14, x 20, x 28, x 30, x 49, 49 x 1, x 50, 50 x 1, x 56, x 60, x 90, 
x 98, x 100, 100 x 1, x 200, x 500, 500 x 1. Те ва Фар ма сю ти кълс Бъл га рия 
ЕООД. По ле кар ско пред пи са ние.
Отпа да по ка за ни е то:
•	 ле че ние на ге не ра ли зи ра но тре вож но раз строй ство
Акту ал ни по ка за ния:
•	 Ле че ние на го ле ми деп ре сив ни епи зо ди
•	 Ле че ние на па ни чес ко раз строй ство със или без аго ра фо бия
•	 Ле че ние на со ци ал но тре вож но раз строй ство (со ци ал на фо бия)
•	 Ле че ние на об се сив но-ком пул сив но раз строй ство

Xalatan, ак тив но ве щес тво: ла та ноп рост (latanoprost), кап ки за очи, раз-
твор, 50 мик рог ра ма/ml  във фла кон с кап ко мер х 1. Pfizer Enterprises SARL. 
Люк сем бург. По ле кар ско пред пи са ние.
Раз ши ре но ак ту ал но по ка за ние:
•	 На ма ля ва не на по ви ше но вът ре оч но на ля га не при па ци ен ти с от кри то-

ъ гъл на гла у ко ма и оч на хи пер то ния.
•	 на ма ля ва не на по ви ше но вът ре оч но на ля га не при пе ди ат рич ни 

па ци ен ти с по ви ше но вът ре оч но на ля га не и от кри то ъ гъл на гла у ко-
ма в дет ска въз раст.

за пе ри о да 01.12.2010 - 31.12.2010

бе тап рес (Betapres), ак тив но ве щес тво: аце тил са ли ци ло ва ки се ли на/
би соп ро ло лов фу ма рат (acetylsalicylic acid/bisoprolol fumarate), твър ди 
кап су ли:
5 mg/75 mg
10 mg/75 mg
в блис тери x 7, x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 56, x 84, x 98, x 100. 
Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. Пол ша
По ка за ния: Ле че ние на хи пер то ния при па ци ен ти, ко и то пре ди то ва са би ли 
ста би ли зи ра ни при при е ма на от дел ни те със тав ки. 
Ле че ние на ан ги на пек то рис при па ци ен ти, ко и то пре ди то ва са би ли ста би-
ли зи ра ни при при е ма на от дел ни те със тав ки.
Фар ма ко те ра пев тич на при над леж ност: се лек тив ни бе та-бло ке ри 
АТС код: C07AB57
На чин на от пус ка не: по ле кар ско пред пи са ние 


