
A. Разрешени за употреба лекарствени продукти по централизирана процедура на ЕС  

съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004, за периода 01. 05. 2017 – 31. 05 2017 г. 

 

 

 

 

Име Axumin №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма 1600 MBq/ml инжекционен разтвор, флакони 10 ml x 1 

3200 MBq/ml инжекционен разтвор, флакони 10 ml x 1 

EU/1/17/1186/001 

EU/1/17/1186/002 

I N N Флуцикловин (
18

F) 

Fluciclovine (18F) 

22.05.2017 г. 

AТС код V09IX12  

Показания Този лекарствен продукт е предназначен само за диагностични цели.  

Axumin е показан за получаване на изображения чрез позитронно-емисионна томография (ПET) за 

откриване на рецидив на карцином на простатата при възрастни мъже със съмнение за рецидив на базата 

на повишени нива на простатния специфичен антиген (PSA) в кръвта след първично лечение. 

Притежател Blue Earth Diagnostics Ltd 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 

 

Име Brineura №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма 150 mg инфузионен разтвор, флакони 5 ml x 2+5 ml разтвор  

за промиване х 1 

EU/1/17/1191/001 

30.05.2017 г. 

I N N Церлипоназа алфа 

Cerliponase alfa 

 

AТС код A16AB17  

Показания Brineura е показан за лечение на невронална цероидна липофусциноза тип 2 (CLN2), позната още като 

дефицит на трипептидил пептидаза 1. 

Притежател BioMarin International Limited 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 

 

Име Динутуксимаб бета Аpeiron №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма 4,5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор, флакони 20 mg x 1 EU/1/17/1191/001 

I N N Динутуксимаб бета 

Dinutuximab beta 
08.05.2017 г. 

AТС код L01XC   

Показания Динутуксимаб бета Аpeiron е показан за лечение на високорисков невробластом при пациенти на възраст 

от 12 месеца и повече, които преди това са получили индукционна химиотерапия и са постигнали поне 

частичен отговор, последвана от миелоаблативна терапия и трансплантация на стволови клетки, както и 

пациенти с анамнеза за рецидивирал или рефрактерен невробластом, със или без остатъчно заболяване. 

Преди лечението на рецидивирал невробластом, всяко активно прогресиращо заболяване трябва да се 

стабилизира чрез други подходящи мерки. 

При пациенти с анамнеза за рецидивиращо/рефрактерно заболяване и при пациенти, които не са 

постигнали пълен отговор след лечение от първа линия, Динутуксимаб бета Apeiron трябва да се 

комбинира с интерлевкин 2. 

Притежател Apeiron Biologics AG 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 

 

 

 

 

 



Име Ивабрадин Accord  №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма 5 mg филмирани таблетки, блистери 14 x 1; 28 x 1; 56 x 1; 84 x 1; 98 x 1;  

100 x 1; 112 x 1 (единични дози) 

7, 5 mg филмирани таблетки, блистери 14 x 1; 28 x 1; 56 x 1; 84 x 1; 98 x 1;  

100 x 1; 112 x 1 (единични дози) 

EU/1/17/1190/001-007 

 

EU/1/17/1190/007-014 

22.05.2017 г. 

I N N Ивабрадин 

Ivabradine 

 

AТС код C01EB17  

Показания Симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия.  

Ивабрадин е показан за симптоматично лечение на хронична стабилна стенокардия при възрастни с 

исхeмична болест на сърцето с нормален синусов ритъм и сърдечна честота ≥ 70 удара в минута. Ивабрадин е 

показан:  

- при възрастни, които имат непоносимост или противопоказание към бета-блокери  

- или в комбинация с бета-блокери при пациенти, неадекватно контролирани с оптимална доза бета-блокер.  

Лечение на хронична сърдечна недостатъчност  

Ивабрадин е показан при хронична сърдечна недостатъчност клас II до IV по NYHA със систолна 

дисфункция, при пациенти в синусов ритъм, при които сърдечната честота е ≥ 75 удара в минута, в 

комбинация със стандартна терапия, включваща лечение с бета-блокер или когато лечението с бета-блокер е 

противопоказано или не се понася. 

Притежател Accord Healthcare Ltd 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 
Име Spinraza №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма 12 mg инжекционен разтвор, флакони 5 ml x 1 EU/1/17/1188/001 

I N N Нусинерсен 

Nusinersen  

30.05.2017 г. 

AТС код N07  

Показания Spinraza е показан за лечението на 5q спинална мускулна атрофия. 

Притежател Biogen Idec Ltd 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 
Име Trumenba №/Дата на решението на 

Европейската комисия 

Лекарствена форма инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка с игла/без 

игла 0,5 ml x 1; x 5; x 10 
EU/1/17/1187/001-006 

24.05.2017 г. 

I N N Адсорбирана ваксина срещу менингококи група B (рекомбинантна) 

Meningococcal group B vaccine (recombinant, adsorbed) 

 

AТС код J07AH09  

Показания Trumenba е показан за активна имунизация на лица на възраст от 10 и повече години за 

предотвратяване на инвазивно менингококово заболяване, причинено от Neisseria meningitidis 

група B. 

Притежател Pfizer Limited 

Начин на отпускане по лекарско предписание  

 

 
 
 

Горепосоченитe лекарствени продукти могат да бъдат продавани в Република България след регистриране  

на цена. 

 

 

 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004312/human_med_002119.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

