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Z P R Á V Y   A   S D Ě L E N Í

 
1.
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001
(leden až duben)


Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001


Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: LEDEN 2001
                                       

Vysvětlivky:
PE	- doba použitelnosti v měsících
V	- výrobce
ZS	- způsob skladování
D	- držitel rozhodnutí o registraci
P	- volná prodejnost
S	- složení
rg	- mikrogramy
PP	- popis přípravku
dr	- dekamikrogramy
B	- balení, kód SÚKL
hr	- hektomikrogramy
IS	- indikační skupina
KU	- tisíce mezinárodních jednotek
ATC	- anatomicko-terapeuticko-chemická kvalifikace
MU	- miliony mezinárodních jednotek

				I. NOVÉ REGISTRACE

45/617/00-C
ARNIDOL SPRAY
V: 	GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH & CO. KG, EURASBURG, Spolková republika Německo
D: 	HARRAS PHARMA CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH, MNICHOV, Spolková republika Německo
S: 	Hydroxyethylis salicylas	 1.5 g		3 g
	Arnicae tinctura	    	5 g		10 g
					v 50 ml		100 ml
PP: 	Čirý nažloutlý roztok charakteristického zápachu po silicích.   
	Bílá neprůhledná nádobka z plastické hmoty s mechanickým rozprašovačem, průhledný kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SPR SOL 1X50ML kód SÚKL: 53553
	SPR SOL 1X100ML kód SÚKL: 53554
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
44/005/01-C
AROMASIN
V: 	PHARM. DEVELOPMENT DEPARTMENT, NERVIANO, Itálie
	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., ASCOLI PICENO, Itálie
D: 	PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., MILANO, Itálie
S: 	Exemestanum	 25 mg
PP: 	Téměř bílé až světle šedé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně černý potisk (7663).   
	Blistr (Al-PVDC/PVC-PVDC), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 15X25MG kód SÚKL: 01255(PUA)
	TBL OBD 30X25MG kód SÚKL: 01258(PUA)
	TBL OBD 90X25MG kód SÚKL: 01259(PUA)
	TBL OBD 15X25MG kód SÚKL: 03546(PDN)
	TBL OBD 30X25MG kód SÚKL: 03547(PDN)
	TBL OBD 90X25MG kód SÚKL: 03548(PDN)
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L02BG
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
58/628/00-C
BETALOC ZOK 50 mg
V: 	ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTION AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Metoprololi succinas		 47.5 mg
	(odp. Metoprololi tartras	 	50 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a na druhé s vyraženým A nad  mO.  
	Al/PVDC/PVC blistr pro 28 a 56 tablet, HDPE-PP lékovka pro 30 a100 tablet, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 28X50MG kód SÚKL: 58035
	TBL RET 56X50MG kód SÚKL: 58036
	TBL RET 30X50MG kód SÚKL: 58037
	TBL RET 100X50MG kód SÚKL: 58038
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C07AB02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
58/629/00-C
BETALOC ZOK 200 mg
V: 	ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTION AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Metoprololi succinas	 190 mg
	(odp. Metoprololi tartras	 200 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženým A nad mY pod půlicí rýhou.  
	Al/PVDC/PVC blistr pro 28 a 56 tablet, HDPE-PP lékovka pro 30 a 100 tablet, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 28X200MG kód SÚKL: 58039
	TBL RET 56X200MG kód SÚKL: 58040
	TBL RET 30X200MG kód SÚKL: 58041
	TBL RET 100X200MG kód SÚKL: 58042
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C07AB02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
54/604/00-C
CANESTEN 3 VAGINÁLNÍ KRÉM
V: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
D: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
S: 	Clotrimazolum	 400 mg ve 20 g
PP: 	Bílý krém.    
	Al-tuba uvnitř potažená ochrannou vrstvou s PE-šroubovacím uzávěrem a 3 bílé průsvitné aplikátory s bílým PP-pístem v papírové skládačce, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CRM VAG 1X20GM+APL. kód SÚKL: 54140
IS: 	Gynaecologica
ATC: 	G01AF02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
54/605/00-C
CANESTEN 6 VAGINÁLNÍ KRÉM
V: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
D: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
S: 	Clotrimazolum	 350 mg ve 35 g
PP: 	Bílý krém.    
	Al-tuba uvnitř potažená ochrannou vrstvou s PE-šroubovacím uzávěrem a 6 bílých průsvitných aplikátorů s bílým PP-pístem v papírové skládačce, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CRM VAG 1X35GM+APL. kód SÚKL: 54141
IS: 	Gynaecologica
ATC: 	G01AF02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/603/00-C
CARDIPLANT
V: 	DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE, Spolková republika Německo
D: 	DR.WILLMAR SCHWABE GMBH & CO., KARLSRUHE, Spolková republika Německo
S: 	Crataegi extractum siccum	 5.64 g		12.8 g
	(odp. Oligoprocyanidinum	 750 mg		1.5 g)
					v 50 ml		100 ml
PP: 	Červenohnědá čirá tekutina.    
	Lékovka z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SOL 1X50ML kód SÚKL: 59179
	SOL 1X100ML kód SÚKL: 59180
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při obyčejné teplotě, chránit před světlem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
83/624/00-C
CORINFAR 10 RETARD
V: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH,  RADEBEUL, Spolková republika Německo
D: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH,  RADEBEUL, Spolková republika Německo
S: 	Nifedipinum	 10 mg
PP: 	Kulaté žluté bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, průměr 5,0 až 5,3 mm.   
1.	blistr Al/PVC-červený (30 tablet retard),
2.	lahvička z hnědého skla, bílá LDPE zátka (50 a 100 tablet retard). 
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X10MG kód SÚKL: 59934
	TBL RET 50X10MG kód SÚKL: 59935
	TBL RET 100X10MG kód SÚKL: 59936
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA05
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
83/625/00-C
CORINFAR 20 RETARD
V: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH,  RADEBEUL, Spolková republika Německo
D: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH,  RADEBEUL, Spolková republika Německo
S: 	Nifedipinum	 20 mg
PP: 	Kulaté žluté bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, průměr 7,0 až 7,3 mm.   
1.	blistr Al/PVC-červený (30 tablet retard), 
2.	lahvička z hnědého skla, bílá LDPE zátka (50 a 100 tablet retard).
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X20MG kód SÚKL: 59937
	TBL RET 50X20MG kód SÚKL: 59938
	TBL RET 100X20MG kód SÚKL: 59939
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA05
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
30/013/01-C
DENIBAN
V: 	SYNTHÉLABO GROUPE, QUÉTIGNY, Francie
D: 	SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE, PARIS, Francie
S: 	Amisulpridum	 50 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo AMI 50.   
	Neprůhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 12X50MG kód SÚKL: 59465
IS: 	Antidepressiva
ATC: 	N05AL05
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
23/608/00-C
DOBEXIL PLUS SUP
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Calcii dobesilas monohydricus	 250 mg
	Lidocaini hydrochloridum	 	40 mg
	Hydrocortisoni acetas		10 mg
PP: 	Téměř bílé až nažloutlé čípky torpédovitého tvaru.    
	Strip (dvojvrstevná fólie potažená PE), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SUP 10 kód SÚKL: 66048
IS: 	Antihaemorrhoidalia
ATC: 	C05AD
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a mrazem.
------------------------------------------------------------
23/607/00-C
DOBEXIL PLUS UNG
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Calcii dobesilas monohydricus	 800 mg
	Lidocaini hydrochloridum		 400 mg
	Hydrocortisoni acetas	 	200 mg
						ve 20 g
PP: 	Slabě nažloutlá homogenní průsvitavá mast.    
	Aluminiová zaslepená tuba s vnitřní lakovou úpravou, plastový aplikátor, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	UNG 1X20GM kód SÚKL: 58263
IS: 	Antihaemorrhoidalia
ATC: 	C05AD
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
23/609/00-C
DOBEXIL SUP
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Calcii dobesilas monohydricus	 250 mg
	Lidocaini hydrochloridum		 40 mg
PP: 	Téměř bílé až nažloutlé čípky torpédovitého tvaru.    
	Strip (dvojvrstevná fólie potažená PE), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SUP 10 kód SÚKL: 66047
IS: 	Antihaemorrhoidalia
ATC: 	C05AD
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a mrazem
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
23/610/00-C
DOBEXIL UNG
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Calcii dobesilas monohydricus	 1.2 g
	Lidocaini hydrochloridum		 600 mg
						ve 30 g
PP: 	Slabě nažloutlá homogenní průsvitná mast.    
	Aluminiová zaslepená tuba s vnitřní lakovou úpravou, plastový uzávěr, plastový aplikátor, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	UNG 1X30GM kód SÚKL: 58262
IS: 	Antihaemorrhoidalia
ATC: 	C05AD
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
46/622/00-C
FENISTIL ROLL-ON
V: 	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, NYON, Švýcarsko
D: 	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA, NYON, Švýcarsko
S: 	Dimetindeni maleas	 8 mg
	(odp. Dimetindenum	 5.73 mg)
					v 8 ml
PP: 	Bělavá homogenní polotekutá emulze s velmi slabým zápachem po benzylalkoholu.   
	Skleněná lahvička s PP kuličkou (roll on) a šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	EML 1X8ML/0,1% kód SÚKL: 64903
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D04AA13
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před světlem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
64/612/00-C
FLAREX
V: 	ALCON-COUVREUR N.V., PUURS, Belgie
D: 	ALCON-COUVREUR N.V., PUURS, Belgie
S: 	Fluorometholoni acetas	 5 mg
					v 5 ml
PP: 	Bílá nebo téměř bílá suspenze.    
	Bílá neprůhledná lahvička s kapací vložkou (LDPE), šroubovací uzávěr s pojistným kroužkem (PP), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X5ML 0.1% kód SÚKL: 55426
IS: 	Ophthalmologica
ATC: 	S01BA07
PE:	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření spotřebovat do 28 dní.
------------------------------------------------------------

14/619/00-C
FLIXOTIDE NEBULE 0,5 mg
V: 	GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD, BORONIA, VICTORIA, Austrálie
D: 	GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Fluticasoni propionas	 0.5 mg
					v 2 ml
PP: 	Bílá neprůhledná jemně rozptýlená suspenze, bez viditelných cizích částic.   
	LDPE ampule s odlamovacím uzávěrem, pod dolní částí ampule vylisovaná destička s údaji o přípravku, každá ampule samostatně uložena v zataveném neprůhledném blistru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INH SUS10X2ML/0.5MG kód SÚKL: 01565
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před mrazem a světlem. Po otevření spotřebovat do 12 hodin.
------------------------------------------------------------
14/620/00-C
FLIXOTIDE NEBULE 2 mg
V: 	GLAXO WELLCOME AUSTRALIA LTD, BORONIA, VICTORIA, Austrálie
D: 	GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Fluticasoni propionas	 2 mg
					ve 2 ml
PP: 	Bílá neprůhledná jemně rozptýlená suspenze, bez viditelných cizích částic.   
	LDPE ampule s odlamovacím uzávěrem, pod dolní částí ampule vylisovaná destička s údaji o přípravku, každá ampule samostatně uložena v zataveném neprůhledném blistru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INH SUS10X2ML/2MG kód SÚKL: 03850
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před mrazem a světlem. Po otevření spotřebovat do 12 hodin.
------------------------------------------------------------
95/615/00-C
FLUOCARIL KAPKY
V: 	SYNTHELABO GROUP, COUNTANCES CEDEX, Francie
D: 	SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE, PARIS, Francie
S: 	Natrii fluoridum		 50.4 mg
	(odp. Fluorum	 	22.8 mg)
					ve 20 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez zápachu.    
	Bílá PE lahvička, PE dávkovač, PP zátka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	STM GTT 1X20ML kód SÚKL: 53467
IS: 	Stomatologica-praeparata medicinalia
ATC: 	A01AA01
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
09/638/00-C
GAVISCON LIQUID ANÝZ
V: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
D: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
S: 	Natrii alginas			 5 g
	Natrii hydrogenocarbonas	 	2.67 g
						ve 100 ml
PP: 	Růžová viskózní suspenze.    
	Lahvička z hnědého skla, hliníkový šroubovací uzávěr s polyethylenovou vložkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SUS 1X100ML kód SÚKL: 12842
	SUS 1X200ML kód SÚKL: 12843
	SUS 1X500ML kód SÚKL: 12844
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02EA
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před mrazem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
09/637/00-C
GAVISCON LIQUID PEPPERMINT
V: 	RECKITT AND COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
D: 	RECKITT AND COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
S: 	Natrii alginas		 5 g		10 g		25 g
	Natrii hydrogenocarbonas	 2.67 g		5.34 g		13.35 g
					ve 100 ml	200 ml		500 ml
PP: 	Bílá až krémová viskózní suspenze.    
	Lahvička z hnědého skla, hliníkový šroubovací uzávěr s polyethylenovou vložkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SUS 1X100ML kód SÚKL: 12683
	SUS 1X200ML kód SÚKL: 12684
	SUS 1X500ML kód SÚKL: 12685
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02EA
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před mrazem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
09/639/00-C
GAVISCON TABLETS LEMON
V: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
D: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
S: 	Acidum alginicum	 	500 mg
	Natrii hydrogenocarbonas	 170 mg
	Algeldratum	 	100 mg
	Magnesii trisilicas	 	25 mg
PP: 	Kulaté ploché tablety se zkosenými hranami bílé až krémové barvy, na obou stranách vyraženo GAVISCON a logo firmy s citrónovou vůní.  
	Polypropylenová tuba s plastikovým uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL MND 3X20(=60) kód SÚKL: 12682
	TBL MND 12 kód SÚKL: 12689
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02EA
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 30 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
09/640/00-C
GAVISCON TABLETS PEPPERMINT
V: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
D: 	RECKITT & COLMAN PRODUCTS LTD, DANSON LANE, HULL, Velká Británie
S: 	Acidum alginicum	 	500 mg
	Natrii hydrogenocarbonas	 170 mg
	Algeldratum	 	100 mg
	Magnesii trisilicas	 	25 mg
PP: 	Kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, bílé až krémové barvy, na obou stranách vyraženo GAVISCON a logo firmy, s mátovou vůní.  
	Polypropylenová tuba s plastikovým uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL MND 3X20(=60) kód SÚKL: 12681
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02EA
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 30 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
31/486/00-C
GROFIBRAT 100
V: 	THE GRODZISK PHARMACEUTICALS WORKS POLFA, GRODZISK, Polsko
D: 	THE GRODZISK PHARMACEUTICALS WORKS POLFA, GRODZISK, Polsko
S: 	Fenofibratum	 100 mg
PP: 	Bílá tobolka obsahující bílý prášek.    
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS 50X100MG kód SÚKL: 46140
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AB05
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě 15 až 25 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
94/641/00-C
CHINA-OEL
V: 	BIO-DIÄT-BERLIN, BERLÍN, Spolková republika Německo
D: 	BIO-DIÄT-BERLIN, BERLÍN, Spolková republika Německo
S: 	Menthae piperitae etheroleum	 5 ml nebo 10 ml nebo 25 ml
PP: 	Bezbarvá slabě nažloutlá nebo slabě zelenavě žlutá kapalina charakteristického zápachu.   
	Lahvička z bezbarvého skla s PE kapací vložkou a šroubovacím plastovým uzávěrem zlaté barvy, plastový inhalátor, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	OLE 1X5ML kód SÚKL: 58324
	OLE 1X10ML kód SÚKL: 58325
	OLE 1X25ML kód SÚKL: 58326
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	60
ZS: 	Při obyčejné teplotě, chránit před světlem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
58/630/00-C
KAMIREN 1
V: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
D: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
S: 	Doxazosini mesilas	 1.21 mg
	(odp. Doxazosinum	 1 mg)
PP: 	Bílé kulaté tablety.    
	PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 20X1MG kód SÚKL: 58135
	TBL 30X1MG kód SÚKL: 64799
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C02CA04
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
58/631/00-C
KAMIREN 2
V: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
D: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
S: 	Doxazosini mesilas	 2.43 mg
	(odp. Doxazosinum	 2 mg)
PP: 	Bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně.    
	PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 20X2MG kód SÚKL: 58134
	TBL 30X2MG kód SÚKL: 64798
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C02CA04
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
58/632/00-C
KAMIREN 4
V: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
D: 	KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko
S: 	Doxazosini mesilas	 4.86 mg
	(odp. Doxazosinum	 4 mg)
PP: 	Bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně.    
	PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 20X4MG kód SÚKL: 58133
	TBL 30X4MG kód SÚKL: 64797
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C02CA04
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
16/626/00-C
LAWARIN 2
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Warfarinum natricum clathratum	 2.17 mg
	(odp. Warfarinum natricum	 	2 mg)
PP:	Bikonvexní světle růžové tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
1)	PVC/Al blistr,
2)	PVDC/Al blistr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 50X2MG kód SÚKL: 58161
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AA03
PE: 	24
ZS:	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
16/627/00-C
LAWARIN 5
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Warfarinum natricum clathratum	 5.4 mg
	(odp. Warfarinum natricum		5 mg)
PP:	Bikonvexní téměř bílé tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
1)	PVC/Al blistr,
2)	PVDC/Al blistr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 50X5MG kód SÚKL: 58162
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AA03
PE: 	24
ZS:	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
88/007/01-C
LEUKOSCAN
V: 	LILLY PHARMA FERTIGUNG UNDDISTRIBUTIONGMBH & CO. KG, GIESSEN, Spolková republika Německo
D: 	IMMUNOMEDICS EUROPE, HC HILLEGOM, Nizozemí
S: 	Sulesomabum	 0.31 mg
PP: 	Šedobílý lyofilizát.    
	3 ml lahvička k opakovanému odběru opatřená štítkem, uzavřená zátkou z bromobutylkaučuku, kovová objímka, zelený kryt z plastické látky, příbalová informace, papírová krabička.
B: 	INJ SIC 1X0,31MG kód SÚKL: 03947
IS: 	Radiopharmaca
ATC: 	V09
PE: 	48
ZS: 	Kit - při teplotě 2 až 8 °C. Po označení při teplotě 15 až 25 °C za podmínek pro radioaktivní látky. Doba použitelnosti po označení je 4 hodiny.
------------------------------------------------------------
48/001/01-C
LIPIODOL ULTRA-FLUID
V: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
D: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
S: 	Oleum ethiodatum	 	 5 ml nebo 10 ml
	(odp. Iodium		 2.4 g nebo 4.8 g)
					 v 5 nebo 10 ml
PP: 	Světle žlutá až jantarově zbarvená čirá olejovitá tekutina.   
	Ampule z bezbarvého skla, tvarovaný přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 4X5ML/2.4GM I kód SÚKL: 10576
	INJ 100X5ML/2.4GM I kód SÚKL: 59493
	INJ 1X10ML/4.8GM I kód SÚKL: 59494
	INJ 50X10ML/4.8GM I kód SÚKL: 59495
IS: 	Diagnostica
ATC: 	V08AD01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a rentgenovými paprsky.
------------------------------------------------------------
57/633/00-C
MIDAZOLAM SYNTHON 1 mg/ml
V: 	ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD., ROSCREA, CO. TIPPERARY, Irsko
	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., OLST, Nizozemí
D: 	SYNTHON BV,  NIJMEGEN, Nizozemí
S: 	Midazolamum	 5 mg
				v 5 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.
	Bezbarvá skleněná ampule, plastiková vložka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 10X5ML/5MG kód SÚKL: 00903(NL)
	INJ 10X5ML/5MG kód SÚKL: 53631(IRL)
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC: 	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 25 °C, v temnu. Po otevření uchovávat při teplotě 2 až 8 °C, 24 hodin.
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
		     (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
57/634/00-C
MIDAZOLAM SYNTHON 5 mg/ml
V: 	ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD., ROSCREA, CO. TIPPERARY, Irsko
	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., OLST, Nizozemí
D: 	SYNTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemí
S: 	Midazolamum	 5 mg		10 mg		15 mg		25 mg		50 mg
				v 1 ml		2 ml		3 ml		5 ml		10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Bezbarvá skleněná ampule, plastiková vložka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 10X1ML/5MG kód SÚKL: 53633(IRL)
	INJ 10X2ML/10MG kód SÚKL: 53634(IRL)
	INJ 10X3ML/15MG kód SÚKL: 53635(IRL)
	INJ 10X5ML/25MG kód SÚKL: 53636(IRL)
	INJ 10X10ML/50MG kód SÚKL: 53637(IRL)
	INJ 10X1ML/5MG kód SÚKL: 02922(NL)
	INJ 10X2ML/10MG kód SÚKL: 02923(NL)
	INJ 10X3ML/15MG kód SÚKL: 02924(NL)
	INJ 10X5ML/25MG kód SÚKL: 02928(NL)
	INJ 10X10ML/50MG kód SÚKL: 02929(NL)
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC: 	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 25 °C, v temnu. Po otevření při 2 až 8 °C,  24 hodin..
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
		     (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
30/636/00-C
MILEZIN
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Fluoxetini hydrochloridum	 22.4 mg
	(odp. Fluoxetinum	   	20 mg)
PP:	Tvrdé neprůhledné želatinové tobolky, vrchní část je světle zelená, spodní část je barvy slonoviny, obsahující bílý až téměř bílý prášek.
	Blistr (průhledný PVC-PVDC/Al fólie), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS 30X20MG kód SÚKL: 03886
IS: 	Antidepressiva
ATC: 	N06AB03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
09/623/00-C
OMEPRAZOL-E
V: 	EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Omeprazolum	 20 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky bílé barvy s černým potiskem OM 20, uvnitř bílé až světle béžové enterosolventní granule.  
	Bílá neprůhledná HDPE lahvička, bílý PP šroubovací pojistný uzávěr spojený s PE vysoušecí vložkou obsahující silikagel, uzavřenou kartónem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS ENT 7X20MG kód SÚKL: 58224
	CPS ENT 14X20MG kód SÚKL: 58225
	CPS ENT 28X20MG kód SÚKL: 58226
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
34/618/00-C
ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml INJEKČNÍ ROZTOK
V: 	N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí
	ORGANON (IRELAND)  LTD, SWORDS, DUBLIN, Irsko
D: 	N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí
S: 	Ganirelixum	 0.25 mg
				v 0.5 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných částic.    
	Předplněná injekční stříkačka z bezbarvého silikonizovaného skla typu I, s pístem z chlorobutylové pryže, s ocelovou jehlou chráněnou pryžovým krytem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 5X0,5ML kód SÚKL: 05979(NL)
	INJ SOL 1X0,5ML kód SÚKL: 05980(NL)
	INJ SOL 1X0,5ML kód SÚKL: 05981(IRL)
	INJ SOL 5X0,5ML kód SÚKL: 05982(IRL)
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	H01CC01
PE: 	18
ZS: 	Nezmrazovat, uchovávat v původním vnitřním obalu, aby byl lék chráněn před světlem.
68/011/01-C
SOLIAN 100 mg
V: 	SYNTHÉLABO GROUPE, QUÉTIGNY, Francie
D: 	SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE, PARIS, Francie
S: 	Amisulpridum	 100 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo AMI 100.   
	Průhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X100MG kód SÚKL: 64875
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AL05
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
68/012/01-C
SOLIAN 400 mg
V: 	SYNTHÉLABO GROUPE, QUÉTIGNY, Francie
D: 	SANOFI-SYNTHÉLABO FRANCE, PARIS, Francie
S: 	Amisulpridum	 400 mg
PP: 	Bílé oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyraženo AMI 400.   
	Průhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X400MG kód SÚKL: 64876
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AL05
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 25 °C.
------------------------------------------------------------
13/008/01-C
TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 GLO
V: 	GALENICKÁ LABORATOŘ OSTRAVA-RADIM BAKEŠ, Česká republika
D: 	GALENICKÁ LABORATOŘ OSTRAVA-RADIM BAKEŠ, Česká republika
S: 	Quinidini sulfas dihydricus	 200 mg
PP: 	Bílé kulaté tablety se zkosenými hranami hladkého neporušeného povrchu, bez zápachu.  
	Lékovka z tmavého skla s etiketou, plastový šroubovací uzávěr s těsnící vložkou z plastu.
	Příbalová informace v českém jazyce.
B: 	TBL 100X0.2GM kód SÚKL: 88673
IS: 	Antiarrythmica
ATC: 	C01BA01
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25°C, chraňte před mrazem a světlem.
------------------------------------------------------------
58/022/01-C
TEVETEN 600 mg
V: 	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., OLST, Nizozemí
D: 	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., WEESP, Nizozemí
S: 	Eprosartani mesilas	 736 mg
	(odp. Eprosartanum	 600 mg)
PP: 	Bílé oválné potahované tablety na obou stranách s vyraženým potiskem 5046.   
	Blistr PVC/Aclar, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 14X600MG kód SÚKL: 59550
	TBL OBD 28X600MG kód SÚKL: 59551
	TBL OBD 56X600MG kód SÚKL: 59552
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09CA02
PE: 	18
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/601/00-C
TISASEN A+B
V: 	ICN HUNGARY CO. LTD, TISZAVASVÁRI, Maďarsko
D: 	ICN HUNGARY CO. LTD, TISZAVASVARI, Maďarsko
S: 	Sennae folii extractum	 40 mg
	(odp. Sennosidum		 10 mg)
PP: 	Okrově žluté bikonvexní filmově potahované tablety.    
	Blistr Al/PVC/PVDC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X10MG kód SÚKL: 59462
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	A06AB06
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
65/010/01-C
TRAMADOL NYCOMED 50 mg
V: 	NYCOMED CHRISTIAENS S.A., BRUXELLES, Belgie
D: 	NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko
S: 	Tramadoli hydrochloridum	 50 mg
PP: 	Bílé tvrdé želatinové tobolky, obsahující bílý prášek.    
	Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS 30X50MG kód SÚKL: 44510
	CPS 60X50MG kód SÚKL: 44511
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC: 	N02AX02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
------------------------------------------------------------
65/635/00-C
TRAMADOL NYCOMED 100 mg/2 ml
V: 	NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko
D: 	NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko
S: 	Tramadoli hydrochloridum	 100 mg
			ve 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Ampule z bezbarvého skla, tvarovaná fólie, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 10X2ML/100MG kód SÚKL: 44512
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC: 	N02AX02
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
65/009/01-C
TRAMADOL NYCOMED 100 mg/ml
V: 	NYCOMED CHRISTIAENS S.A., BRUXELLES, Belgie
D: 	NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko
S: 	Tramadoli hydrochloridum	 1 g
	(odp. Tramadolum	 	878 mg)
					v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok charakteristického mátového zápachu.   
	Lahvička z hnědého skla s HDPE kapátkem a PP bezpečnostním uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT 1X10ML kód SÚKL: 44513
	GTT 3X10ML kód SÚKL: 44514
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC: 	N02AX02
PE: 	30
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
------------------------------------------------------------
17/613/00-C
TRI-REGOL
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ethinylestradiolum	 0.03 mg
	Levonorgestrelum	 0.05 mg
				v růžové tabletě
	Ethinylestradiolum	 0.04 mg
	Levonorgestrelum	 75 rg
				v bílé tabletě
	Ethinylestradiolum	 0.03 mg
	Levonorgestrelum	 125 rg
				ve žluté tabletě
PP: 	6 růžových, 5 bílých a 10 žlutých lesklých kulatých potahovaných tablet čočkovitého tvaru.   
	Al/PVC/PVDC blistr, kartónové pouzdro, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 58759
	TBL OBD 3X21 kód SÚKL: 58760
IS: 	Anticoncipientia
ATC: 	G03AB03
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
17/616/00-C
TRI-REGOL 21+7
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ethinylestradiolum	 0.03 mg
	Levonorgestrelum	 0.05 mg
				v růžové tabletě
	Ethinylestradiolum	 0.04 mg
	Levonorgestrelum	 75 rg
				v bílé tabletě
	Ethinylestradiolum	 0.03 mg
	Levonorgestrelum	 125 rg
ve žluté tabletě
PP: 	6 růžových, 5 bílých, 10 žlutých a 7 hnědých lesklých kulatých potahovaných tablet čočkovitého tvaru.   
	Al/PVC/PVDC blistr, kartónové pouzdro, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58761
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58762
IS: 	Anticoncipientia
ATC: 	G03AB03
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
--------------------------------------------------------------
59/520/00-C
TYPHERIX
V: 	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, Belgie
D: 	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, Belgie
S: 	Typhoidi capsulae vi polysaccharidum purif.	 25 rg
							v 0.5 ml
PP: 	Čirá bezbarvá kapalina.    
	Skleněná naplněná stříkačka s pryžovým krytem konusu na jednom konci a s "back stop"mechanismem bránícím vytažení pístu z válce stříkačky na konci druhém, 2 jehly, výlisek z umělé hmoty, papírová skládačka, příbalová informace v českém jazyce.
B: 	INJ 1X0.5ML/DAVKA kód SÚKL: 46954
	INJ 10X0.5ML/DAVKA kód SÚKL: 46955
	INJ 50X0.5ML/DAVKA kód SÚKL: 46956
	INJ 100X0.5ML/DAVKA kód SÚKL: 46957
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	J07AP03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, chránit před mrazem, uchovávat vnitřní obal v krabičce. Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
64/611/00-C
VEXOL
V: 	ALCON LABORATORIES, INC., FORT WORTH, TEXAS, Spojené státy americké
D: 	ALCON LABORATORIES, INC., FORT WORTH, TEXAS, Spojené státy americké
S: 	Rimexolonum	 50 mg
				v 5 ml
PP: 	Bílá nebo téměř bílá suspenze.    
	LDPE lahvička s LDPE kapací vložkou, PP šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SUS OPH 1X5ML 1% kód SÚKL: 59140
IS: 	Ophthalmologica
ATC: 	S01BA13
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 4 až 30 °C. Po prvním otevření spotřebovat do 14 dnů.
------------------------------------------------------------
07/006/01-C
WICK MEDINAIT
V: 	PROCTER & GAMBLE GMBH & CO. MANUFACTURING OHG,  SCHWALBACH, Spolková republika Německo
D:	PROCTER & GAMBLE LTD., EGHAM, Velká Británie
S: 	Paracetamolum	 				2 g
	Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum	 0.05 g
	Doxylamini hydrogenosuccinas			 25 mg
	Pseudoephedrini hydrochloridum			 0.2 g
								ve 180 ml
PP: 	Čirý světle zelený roztok anýzové vůně a chuti.    
	Skleněná lahvička se šroubovacím uzávěrem a odměrkou z polypropylenu, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SIR 1X180ML kód SÚKL: 84020
IS: 	Analgetica,antipyretica
ATC: 	N02BE51
PE: 	12
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25°C.
Poznámka: Přípravky, které obsahují efedrin nebo více než 30 mg pseudoefedrinu.
		     (ve znění zákona č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
17/606/00-C
YADINE
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Drospirenonum	 	3 mg
	Ethinylestradiolum	 	0.03 mg
PP: 	Kulaté bikonvexní světle žluté potahované tablety, na jedné straně vyražen pravidelný šestiúhelník, uvnitř  šestiúhelníku vyraženo DO.  
	Al/PVC blistr, Al/LDPE/PET zatavený sáček, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X21 kód SÚKL: 66195
	TBL OBD 3X21(=63) kód SÚKL: 66196
IS: 	Anticoncipientia
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
49/014/01-C
ZELMAC
V: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
D: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
S: 	Tegaserodi maleas	 	8.31 mg
	(odp. Tegaserodum	 	6 mg)
PP: 	Kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, bělavé až slabě nažloutle mramorované, na jedné straně s vyraženým potiskem EH a na druhé straně NVR.  
	Blistr PVC/PE/PVDC nebo blistr PA/Al/PVC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 20X6MG kód SÚKL: 59665
	TBL 30X6MG kód SÚKL: 59666
	TBL 50X6MG kód SÚKL: 59667
	TBL 60X6MG kód SÚKL: 59668
	TBL 100X6MG kód SÚKL: 59669
	TBL 300X6MG kód SÚKL: 59670
IS: 	Digestiva, adsorbentia, acida
ATC: 	A03A
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
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87/002/01-C
ACTONEL 5 mg
V: 	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GMBH,WEITERSTADT, Spolková republika Německo
D: 	AVENTIS PHARMA S. A., ANTONY CEDEX, Francie
S: 	Natrii risedronas		 5 mg
	(odp. Acidum risedronicum	 4.64 mg)
PP: 	Žluté oválné potahované tablety označené RSN na jedné straně a 5 mg na druhé straně.  
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 14X5MG kód SÚKL: 81404
	TBL OBD 28X5MG kód SÚKL: 81405
	TBL OBD 84X5MG kód SÚKL: 81406
IS: 	Varia I 
ATC: 	M05BA
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
87/003/01-C
ACTONEL 30 mg
V: 	PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GMBH, WEITERSTADT, Spolková republika Německo
D: 	AVENTIS PHARMA S. A., ANTONY CEDEX, Francie
S: 	Natrii risedronas		 30 mg
	(odp. Acidum risedronicum	 27.8 mg)
PP: 	Bílé oválné potahované tablety označené RSN na jedné straně a 30 mg na druhé straně.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 28X30MG kód SÚKL: 81400
IS: 	Varia I
ATC: 	M05BA
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
69/019/01-C
ALLERGO-COMOD NOSNÍ SPREJ
V: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
D: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
S: 	Dinatrii cromoglicas	 300 mg v 15 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.    
	PE lahvička s pumpičkou (COMOD systém) a víčkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SPR NAS 1X15ML kód SÚKL: 53742
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	S01GX01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chráněno před světlem. Po prvním otevření doba použitelnosti je 4 týdny.
------------------------------------------------------------
64/020/01-C
ALLERGO-COMOD OČNÍ KAPKY
V: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
D: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
S: 	Dinatrii cromoglicas	 200 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.    
	PE lahvička s dávkovačem kapek (COMOD systém) a víčkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X10ML kód SÚKL: 53743
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	S01GX01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do25°C, chráněno před světlem. Po prvním otevření doba použitelnosti je 4 týdny.
------------------------------------------------------------
44/018/01-C
APO-FLUTAMIDE
V: 	APOTEX INC., TORONTO, Kanada
D: 	APOTEX INC., TORONTO, WESTON, ONTARIO, Kanada
S: 	Flutamidum	 250 mg
PP: 	Světle žluté kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha a vyraženo FLUT nad a 250 pod půlicí rýhou a APO na druhé straně tablety.  
	Bílá HDPE lékovka uzavřená fólií Al/papír a PE šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 50X250MG kód SÚKL: 58740
	TBL OBD 100X250MG kód SÚKL: 58741
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L02BB01
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě 15 až 25 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
15/017/01-C
AVELOX
V: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
D: 	BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo
S: 	Moxifloxacini hydrochloridum	 437 mg
	(odp. Moxifloxacinum	 	400 mg)
PP: 	Růžové oválné potahované tablety, na jedné straně vyraženo BAYER, na druhé straně MD.   
	Bílý neprůhledný PP/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 5X400MG kód SÚKL: 64820
	TBL OBD 7X400MG kód SÚKL: 64821
	TBL OBD 10X400MG kód SÚKL: 64822
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01MA
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
52/070/01-C
BRONCHOSAN
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Bromhexini hydrochloridum	 200 mg
	Mentholum	 		37.5 mg
	Foeniculi etheroleum		 18.8 mg
	Anisi etheroleum			 6.25 mg
	Origani etheroleum		 6.25 mg
	Menthae piperitae etheroleum	 6.25 mg
	Eucalypti etheroleum		 6.25 mg
						ve 25 ml
PP: 	Čirá bezbarvá až světle žlutá kapalina mentolového zápachu.   
	Lahvička z hnědého skla s PE kapací vložkou, bílý PE šroubovací uzávěr, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT 1X25ML kód SÚKL: 64643
IS: 	Expectorantia, mucolytica
ATC: 	R05CB
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě 15 až 20 °C, chránit před světlem.
P:	Volně prodejné.
------------------------------------------------------------
15/036/01-C
CIFRAN 250 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD., PAONTA SAHIB, DISTT. SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum	 291 mg
	(odp. Ciprofloxacinum				 250 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně vyryto 250.   
	a) PVC/PVDC/Al blistr
	b) laminovaný (polyamid/Al/PVC) blistr překrytý Al fólií.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 10X250MG kód SÚKL: 64825
	TBL OBD 20X250MG kód SÚKL: 64826
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01MA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před vlhkem.
------------------------------------------------------------
15/037/01-C
CIFRAN 500 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD., PAONTA SAHIB, DISTT. SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum	 582 mg
	(odp. Ciprofloxacinum				 500 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, na jedné straně vyryto 500.   
	a) PVC/PVDC/Al blistr
	b) laminovaný (polyamid/Al/PVC) blistr překrytý Al fólií.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 10X500MG kód SÚKL: 64827
	TBL OBD 20X500MG kód SÚKL: 64828
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01MA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před vlhkem.
------------------------------------------------------------
15/038/01-C
CIFRAN 750 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD., PAONTA SAHIB, DISTT. SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum	 873 mg
	(odp. Ciprofloxacinum				 750 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, na jedné straně vyryto 750.   
	a) PVC/PVDC/Al blistr
	b) laminovaný (polyamid/Al/PVC) blistr překrytý Al fólií.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 10X750MG kód SÚKL: 64829
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01MA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před vlhkem.
------------------------------------------------------------
30/059/01-C
CITALEC 10
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Citaloprami hydrobromidum	 12.5 mg
	(odp. Citalopramum		 10 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.    
	Blistr PVC, PVDC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD30X10MG-BLI kód SÚKL: 03976
	TBL OBD30X10MG-LAHV kód SÚKL: 03977
IS: 	Antidepressiva
ATC: 	N06AB04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
------------------------------------------------------------
30/060/01-C
CITALEC 20
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Citaloprami hydrobromidum	 25 mg
	(odp Citalopramum		 20 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou.   
	Blistr PVC,PVDC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. 
Bílá PE lahvička se šroubovacím pojistným uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD30X20MG BLI kód SÚKL: 03978(BLI)
	TBL OBD30X20MG LAHV kód SÚKL: 03979(LAH)
IS: 	Antidepressiva
ATC: 	N06AB04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
------------------------------------------------------------
77/026/01-C
CONCOR COR 2.5 mg
V: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
D: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
S: 	Bisoprololi fumaras	 2.5 mg
PP: 	Téměř bílé bikonvexní potahované tablety srdčitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 28X2.5MG kód SÚKL: 03801
	TBL OBD 56X2.5MG kód SÚKL: 03802
IS: 	Sympatholytica
ATC: 	C07AB07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
77/027/01-C
CONCOR COR 5 mg
V: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
D: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
S: 	Bisoprololi fumaras	 5 mg
PP: 	Světležluté bikonvexní potahované tablety srdčitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 28X5MG kód SÚKL: 03822
	TBL OBD 56X5MG kód SÚKL: 03823
IS: 	Sympatholytica
ATC: 	C07AB07
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
77/028/01-C
CONCOR COR 10 mg
V: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
D: 	MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo
S: 	Bisoprololi fumaras	 10 mg
PP: 	Světleoranžové bikonvexní potahované tablety srdčitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 28X10MG kód SÚKL: 03824
	TBL OBD 56X10MG kód SÚKL: 03825
IS: 	Sympatholytica
ATC: 	C07AB07
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
58/033/01-C
ENAPIREX 5 mg
V: 	SANOFI WINTROP LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE, Velká Británie
D: 	SANOFI WINTHROP  LTD, GUILDFORD, SURREY, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 5 mg
	(odp. Enalaprilum		 3.82 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, půlicí rýhou na jedné straně, na druhé straně vyražené označení S nad 106.  
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28 kód SÚKL: 03844
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/034/01-C
ENAPIREX 10 mg
V: 	SANOFI WINTROP LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE, Velká Británie
D: 	SANOFI WINTHROP  LTD, GUILDFORD, SURREY, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 10 mg
	(odp. Enalaprilum	 	7.64 mg)
PP: 	Růžové skvrnité kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým označením S nad 107 na jedné straně.  
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28 kód SÚKL: 03846
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/035/01-C
ENAPIREX 20 mg
V: 	SANOFI WINTROP LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE, Velká Británie
D: 	SANOFI WINTHROP  LTD, GUILDFORD, SURREY, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 20 mg
	(odp. Enalaprilum		 15.3 mg)
PP: 	Kulaté ploché tablety skvrnité hořčicové barvy se zkosenými hranami a vyraženým označením S nad 108 na jedné straně.  
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28 kód SÚKL: 03848
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
29/041/01-C
ENBREL 25  mg
V: 	JOHN WYETH & BROTHER LTD., (WYETH LABORATORIES), HANTS, Velká Británie
	WYETH MEDICAL IRELAND, KILDARE, Irsko
D: 	WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko
S: 	Etanerceptum	 25 mg
PP: 	Bílý lyofilizovaný prášek. Po rozpuštění bezbarvá až nažloutlá čirá až slabě opalescentní tekutina. Solvens: Čirý bezbarvý roztok.  
	Lahvička z bezbarvého skla typu I s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a krytkou z plastické hmoty. Solvens: Předplněná stříkačka ze skla typu I s jehlou z nerezové oceli. Balení obsahuje 4 lahvičky s lyofilizátem, 4 předplněné stříkačky a 8 alkoholických tamponů vložené do blistru (blistr obsahuje 1 lahvičku s lyofilizátem, 1 předplněnou stříkačku a 2 tampony), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ PSO LQF 4X25MG kód SÚKL: 03259(GB)
	INJ PSO LQF 4X25MG kód SÚKL: 03260(IRL)
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	L04AA11
PE: 	18
ZS: 	Uchovávat při teplotě 2 až 8 °C, chránit před mrazem. Připravený roztok má být ihned spotřebován (tj. do 6 hodin, je-li uchováván při teplotě 2 až 8 °C).
------------------------------------------------------------
90/044/01-C
FENTANYL TORREX 50 MCG/ml
V: 	TORREX PHARMA GMBH, WIEN, Rakousko
D: 	TORREX PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Fentanyli dihydrogenocitras	 	157 rg
	(odp. Fentanylum	 		100 rg)
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Ampule z bezbarvého skla (typu I), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 1X2ML/100RG kód SÚKL: 45262
	INJ 1X10ML/500RG kód SÚKL: 45263
IS: 	Analgetica,antipyretica
ATC: 	N01AH01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.
Poznámka: Omamné látky zařazené do seznamu I 
		     (příloha č.1 k zákonu č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
16/071/01-C
FLUXUM 3 200 I.U. AXA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Parnaparinum natricum	 3.2 KU v 0.3 ml
PP: 	Čirý bezbarvý nanejvýš lehce nažloutlý roztok.    
	Jednorázová injekční stříkačka s příslušným označením v ochranném pouzdru z plastické hmoty a papíru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 6X0.3ML/3200UT kód SÚKL: 05997
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AB07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30°C. Po otevření musí být použit okamžitě.
------------------------------------------------------------
16/072/01-C
FLUXUM 4 250 I.U. AXA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Parnaparinum natricum	 4.25 KU v 0.4 ml
PP: 	Čirý bezbarvý nanejvýš lehce nažloutlý roztok.    
	Jednorázová injekční stříkačka s příslušným označením v ochranném pouzdru z plastické hmoty a papíru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 6X0.4ML/4250UT kód SÚKL: 05998
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AB07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30°C. Po otevření musí být použit okamžitě.
------------------------------------------------------------
16/073/01-C
FLUXUM 6 400 I.U. AXA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Parnaparinum natricum	 6.4 KU v 0.6 ml
PP: 	Čirý bezbarvý nanejvýš lehce nažloutlý roztok.    
	Jednorázová injekční stříkačka s příslušným označením v ochranném pouzdru z plastické hmoty a papíru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 6X0.6ML/6400UT kód SÚKL: 05999
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AB07
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30°C. Po otevření musí být použit okamžitě.
------------------------------------------------------------
94/054/01-C
HALICAR
V: 	DR.PEITHNER KG, WIEN, Rakousko
D: 	DR.PEITHNER KG, WIEN, Rakousko
S: 	Cardiospermum halicacabum-tinc.basica a.u.h.	 2 g nebo 5 g
								ve 20 g nebo 50 g
PP: 	Nažloutlá až světle béžová homogenní mast slabého aromatického zápachu.   
	Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, PE šroubovací uzávěr s trnem na otevírání tuby, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	UNG 1X20GM kód SÚKL: 12812
	UNG 1X50GM kód SÚKL: 12813
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
17/049/01-C
IMPLANON
V: 	N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí
D: 	N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí
S: 	Etonogestrelum	 68 mg
PP: 	Bílá až slabě žlutá nebo slabě hnědá ohebná tyčinka (4 cm délka, 2 mm průměr).   
	Aplikátor (akrylonitril-butadien-styren), sterilní jehla z nerez oceli s polypropylenovým ochranným krytem, v zataveném pouzdře (PETG/papír), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	IMP 1X68MG+1APL kód SÚKL: 03803
IS: 	Anticoncipientia
ATC: 	G03AC08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 30°C, uchovávat v původním obale.
------------------------------------------------------------
58/023/01-C
INVORIL 5 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LIMITED, PAONTA SAHIB, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 5 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyraženým označením ENP nad 005 na jedné straně a vyraženým označením R na straně druhé.  
	a) OPA-Al-PVC/Al blistr (28 tablet).
	b) Bílá HDPE lahvička uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s těsněním (PE-Al-vosk) (50 tablet). Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28X5MG kód SÚKL: 66271
	TBL 50X5MG kód SÚKL: 66270
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
58/024/01-C
INVORIL 10 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LIMITED, PAONTA SAHIB, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 10 mg
PP: 	Růžové kulaté bikonvexní tablety s vyraženým označením ENP 010 po obvodu na jedné straně a vyraženým označením R na straně druhé.  
	a) OPA-Al-PVC/Al blistr (28 tablet).
	b) Bílá HDPE lahvička uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s těsněním (PE-Al-vosk), (50 tablet). Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28X10MG kód SÚKL: 66268
	TBL 50X10MG kód SÚKL: 66269
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
58/025/01-C
INVORIL 20 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LIMITED, PAONTA SAHIB, HIMACHAL PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 20 mg
PP: 	Kulaté bikonvexní tablety broskvové barvy s vyraženým označením ENP 020 po obvodu na jedné straně a vyraženým označením R na straně druhé.  
	a) OPA-Al-PVC/Al blistr (28 tablet).
	b) Bílá HDPE lahvička uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s těsněním (PE-Al-vosk) (50 tablet). Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 28X20MG kód SÚKL: 66273
	TBL 50X20MG kód SÚKL: 66274
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
21/064/01-C
KEPPRA 250 mg
V: 	UCB S.A.PHARMACEUTICAL SECTOR, BRAINE L`ALLEUD, Belgie
D: 	UCB S.A., BRUSEL, Belgie
S: 	Levetiracetamum	 250 mg
PP: 	Modrá podlouhlá potahovaná tableta s vylisovaným označením "ucb 250" na jedné straně.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 50X250MG kód SÚKL: 10508
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: 	N03A
PE: 	24
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------

21/065/01-C
KEPPRA 500 mg
V: 	UCB S.A.PHARMACEUTICAL SECTOR, BRAINE L`ALLEUD, Belgie
D: 	UCB S.A., BRUSEL, Belgie
S: 	Levetiracetamum	 500 mg
PP: 	Žlutá podlouhlá potahovaná tableta s vylisovaným označením "ucb 500" na jedné straně.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X500MG kód SÚKL: 10514
	TBL OBD 50X500MG kód SÚKL: 10515
	TBL OBD 100X500MG kód SÚKL: 10516
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: 	N03A
PE: 	24
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
21/066/01-C
KEPPRA 1000  mg
V: 	UCB S.A.PHARMACEUTICAL SECTOR, BRAINE L`ALLEUD, Belgie
D: 	UCB S.A., BRUSEL, Belgie
S: 	Levetiracetamum	 1000 mg
PP: 	Bílé podlouhlé potahované tablety s vylisovaným označením "ucb 1000" na jedné straně.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 20X1000MG kód SÚKL: 10518
	TBL OBD 50X1000MG kód SÚKL: 10519
	TBL OBD 100X1000MG kód SÚKL: 10520
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: 	N03A
PE: 	24
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
57/061/01-C
MIDAZOLAM TORREX 1 mg/ml
V: 	TORREX PHARMA GMBH, WIEN, Rakousko
D: 	TORREX PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Midazolami hydrochloridum	 2.22 mg		5.55 mg		11.1 mg
	(odp. Midazolamum	 	2 mg		5 mg		10 mg)
						ve 2 ml		5 ml		10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Ampule z bezbarvého skla, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 1X2ML/2MG kód SÚKL: 45264
	INJ 1X5ML/5MG kód SÚKL: 45265
	INJ 1X10ML/10MG kód SÚKL: 45266
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC: 	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
		     (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
57/062/01-C
MIDAZOLAM TORREX 2 mg/ml
V: 	TORREX PHARMA GMBH, WIEN, Rakousko
D: 	TORREX PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Midazolami hydrochloridum	 11.1 mg
	(odp. Midazolamum	 	10 mg)
						v 5 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Ampule z bezbarvého skla, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 1X5ML/10MG kód SÚKL: 45267
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC: 	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
		     (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.).
------------------------------------------------------------
57/063/01-C
MIDAZOLAM TORREX 5 mg/ml
V: 	TORREX PHARMA GMBH, WIEN, Rakousko
D: 	TORREX PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Midazolami hydrochloridum     5.56 mg	11.12 mg    16.7 mg      27.8 mg       55.6 mg
	(odp. Midazolamum	      5.0 mg	10 mg	    15 mg	         25 mg	  50 mg	
					      v 1 ml            2 ml	     3 ml	          5 ml	  10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Ampule z bezbarvého skla, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 1X1ML/5MG kód SÚKL: 45268
	INJ 1X2ML/10MG kód SÚKL: 45269
	INJ 1X3ML/15MG kód SÚKL: 45270
	INJ 1X5ML/25MG kód SÚKL: 45271
	INJ 1X10ML/50MG kód SÚKL: 45272
IS: 	Hypnotica, sedativa
ATC: 	N05CD08
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
		     (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.).
------------------------------------------------------------
26/052/01-C
MYCO-DECIDIN
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Tridecanamini undecylenas	 132 mg v 30 ml
PP: 	Čirý nebo téměř čirý slabě žlutý roztok, slabě lihového zápachu.   
	Bílá PE nádobka, mechanická pumpička s rozprašovačem, plastový kryt, štítek, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM SPR SOL 1X30ML kód SÚKL: 58076
IS: 	Antimycotica (lokální i celková)
ATC: 	D01AE
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a mrazem.
P:	Volně prodejné.
------------------------------------------------------------
29/021/01-C
NAPSYN
V: 	ICN HUNGARY CO.LTD, TISZAVASVÁRI, Maďarsko
D: 	ICN HUNGARY CO.LTD, TISZAVASVARI, Maďarsko
S: 	Naproxenum	 250 mg
PP: 	Kulaté ploché světle žluté tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou.   
	20 ml lahvička z hnědého skla, vatová výplň, bezbarvý PE uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X250MG kód SÚKL: 65994
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	M01AE02
PE: 	60
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
15/053/01-C
NORMIX
V: 	ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO, Itálie
D: 	ALFA WASSERMANN S.P.A, ALANNO, Itálie
S: 	Rifaximinum	 1.2 g v 60 ml
PP: 	Oranžový granulát třešňové vůně.    
	Lahvička z hnědého skla s hliníkovým pojistným uzávěrem s PE vložkou, odměrná nádobka z plastické hmoty (5, 10, 15 ml), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	PLV SUS1X60ML/1.2GM kód SÚKL: 58229
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	A07AA11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Po naředění doba použitelnosti je 7 dní při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
18/056/01-C
NOVOMIX 30 PENFILL
V: 	NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, Dánsko
D: 	NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, Dánsko
S: 	Insulinum aspartum				 90 UT
	Insulinum aspartum protaminatum cristallinum	 210 UT
								ve 3 ml
PP: 	Bílá suspenze.    
	Cartridge vyrobená ze skla typu I se skleněnou kuličkou, pryžový píst, pryžová zátka, bezlatexový pryžový uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SUS 5X3ML kód SÚKL: 30966
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC: 	A10AD01
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nezmrazovat. Náplň uchovávat v krabičce. Po prvním otevření doba použitelnosti je 4 týdny při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
26/057/01-C
ONYCHON 125
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Terbinafini hydrochloridum	 141 mg
	(odp. Terbinafinum	 125 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně půlicí rýha.   
	a) hnědá skleněná lahvička, LDPE šroubovací uzávěr, pojistný kroužek, štítek.
	b) PVC/PVDC/Al blistr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 14X125MG LAH kód SÚKL: 30766
	TBL 14X125MG BLI kód SÚKL: 58429
IS: 	Antimycotica (lokální i celková)
ATC: 	D01BA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem
------------------------------------------------------------
26/058/01-C
ONYCHON 250
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Terbinafini hydrochloridum	 281 mg
	(odp. Terbinafinum	 250 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně půlicí rýha.   
	a) hnědá skleněná lahvička, LDPE šroubovací uzávěr, pojistný kroužek, štítek.
	b) PVC/PVDC/Al blistr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 14X250MG LAH kód SÚKL: 30769
	TBL 14X250MG BLI kód SÚKL: 58430
IS: 	Antimycotica (lokální i celková)
ATC: 	D01BA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem
95/069/01-C
PARODONTAL F5 MED
V: 	PHARMA WERNIGERODE GMBH, WERNIGERODE, Spolková republika Německo
D: 	PHARMA WERNIGERODE GMBH, WERNIGERODE, Spolková republika Německo
S: 	Phenylis salicylas			 100 mg		500 mg
	Thymolum			 72 mg		360 mg
	Eugenolum			 50 mg		250 mg
	Caryophylli etheroleum		 50 mg		250 mg
	Salviae etheroleum	 		 100 mg		500 mg
	Menthae crispae etheroleum	 100 mg		500 mg
						ve 20 ml		ve 100 ml 
PP: 	Čirá bezbarvá kapalina charakteristického zápachu.    
	Lahvička z hnědého skla s PE kapací vložkou a PP šroubovacím uzávěrem, příbalová informace českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SOL 1X20ML kód SÚKL: 21386
	SOL 1X100ML kód SÚKL: 21387
IS: 	Stomatologica-praeparata medicinalia
ATC: 	A01AD11
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
59/039/01-C
POLLINEX RYE
V: 	ALLERGY THERAPEUTICS LTD, WORTHING, Velká Británie
D: 	ALLERGY THERAPEUTICS LTD, WORTHING, Velká Británie
S: 	Granum pollinis extractum	 300 SU
	Granum pollinis extractum	 800 SU
	Granum pollinis extractum	 2000 SU
PP: 	Bílá opalescentní suspenze.
	a) 3 x 0.5 ml - základní terapie: inj.stř. č.1 - 1x 300 SU, č.2 - 1 x 800 SU, č.3 - 1 x 2000 SU.
	b) 3 x 0.5 ml - udržovací terapie: inj.stř. č.3 - 3 x 2000 SU.
	Skleněná injekční stříkačka 1 ml z neutrálního skla typ I, opatřená na jedné straně gumovou zátkou a bílým plastovým adaptérem, na druhé straně gumovým pístem s bílým plastovým držadlem, 4 sterilní injekční jehly s bezbarvým plastovým krytem, plastový nosič na injekční stříkačky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 300+800+2000SU kód SÚKL: 10851
	INJ 3X0.5ML/2000SU kód SÚKL: 10852
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	V01AA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout.
------------------------------------------------------------
59/040/01-C
POLLINEX TREE
V: 	ALLERGY THERAPEUTICS LTD, WORTHING, Velká Británie
D: 	ALLERGY THERAPEUTICS LTD, WORTHING, Velká Británie
S: 	Granum pollinis extractum	 300 SU
	Granum pollinis extractum	 800 SU
	Granum pollinis extractum	 2000 SU
PP: 	Bílá opalescentní suspenze.
	a) 3 x 0.5 ml - základní terapie: inj.stř. č.1 - 1x 300 SU, č.2 - 1 x 800 SU, č.3 - 1 x 2000 SU.
	b) 3 x 0.5 ml - udržovací terapie: inj.stř. č.3 - 3 x 2000 SU.
	Skleněná injekční stříkačka 1 ml z neutrálního skla typ I, opatřená na jedné straně gumovou zátkou a bílým plastovým adaptérem, na druhé straně gumovým pístem s bílým plastovým držadlem, 4 sterilní injekční jehly s bezbarvým plastovým krytem, plastový nosič na injekční stříkačky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 300+800+2000SU kód SÚKL: 10853
	INJ 3X0.5ML/2000SU kód SÚKL: 10854
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	V01AA05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout.
------------------------------------------------------------
20/046/01-C
PRAMIDIN 10
V: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
D: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum	 473 mg
	(odp. Metoclopramidum	 			400 mg)
								ve 2 ml
PP: 	Čirý jantarově zabarvený roztok charakteristického zápachu po kyselině octové.   
	Lahvička  z hnědého skla (typ I) uzavřená Al  fólií, bílý PP šroubovací uzávěr s PE těsněním, součástí balení je PE-PP mechanický rozprašovač s PE ochranným víčkem v zataveném PE sáčku, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SPR NAS 1X2ML/400MG kód SÚKL: 46952
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A03FA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření 30 dnů.
------------------------------------------------------------
20/047/01-C
PRAMIDIN 20
V: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
D: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum	 1.89 g
	(odp. Metoclopramidum				 1.6 g)
								ve 4 ml
PP: 	Čirý jantarově zabarvený roztok charakteristického zápachu po kyselině octové.   
	Lahvička z hnědého skla (typ I) uzavřená Al fólií, bílý PP šroubovací uzávěr s PE těsněním, součástí balení  je PE-PP mechanický rozprašovač s PE ochranným víčkem v zataveném PE sáčku, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SPR NAS 1X4ML/1.6GM kód SÚKL: 46953
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A03FA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření 30 dnů.
------------------------------------------------------------
29/015/01-C
QUADRASA 2 g
V: 	NORGINE PHARMA, DREUX, Francie
D: 	NORGINE PHARMA, PARIS, Francie
S: 	Natrii aminosalicylas dihydricus	 2 g
	(odp. Natrii aminosalicylas	 	1.66 g)
PP: 	Bílý až smetanový prášek. Bezbarvá LDPE skládací lahvička s ryskou na 100 ml uzavřená bílým HDPE šroubovacím uzávěrem, bílý šroubovací aplikační nástavec (kopolymer etylen-vinylacetát) s těsnicí pryžovou vložkou opatřenou průřezem a s polydimethylsiloxanovou vrstvou, chráněný modrým LDPE krytem, bezbarvý PE sáček s bezbarvou PE ochrannou rukavicí, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka s přepážkou, kartónová krabice pro skupinové balení.
B: 	PLV REC 7X2GM kód SÚKL: 55865
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	A07EC
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem. Po rekonstituci 4-6 hodin při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.
--------------------------------------------------------------
94/055/01-C
RUBISAN
V: 	DR.PEITHNER KG, WIEN, Rakousko
D: 	DR.PEITHNER KG, WIEN, Rakousko
S: 	Mahonia aquifolium - tinctura basica a.u.h.	 5 g
PP: 	Nažloutlá až světle béžová homogenní mast slabého aromatického zápachu.   
	Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, PE šroubovací uzávěr s trnem na otevírání tuby, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	UNG 1X50GM kód SÚKL: 12809
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	60
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
P: 	Volně prodejné
-----------------------------------------------------------
56/016/01-C
SAIZEN 24
V: 	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., BARI, Itálie
D: 	SERONO PHARMA SERVICES S.R.O.PRAHA, PRAHA, Česká republika
S: 	Somatropinum		 8 mg
	(odp. Somatropinum	 24 UT)
PP: 	a) bílý až téměř bílý lyofilizát,
	b) čirá bezbarvá tekutina.
	a) lahvička z bezbarvého skla, pryžová bromobutylová zátka, Al pertl, ochranný kryt,
	b) cartridge z bezbarvého skla, pryžová chlorobutylová zátka, Al pertl,
	c) plastiková ředicí souprava, dvoukomorový polystyrenový přířez, v jedné části  lahvička a cartridge, v druhé sterilně uzavřené části ředicí souprava, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SIC 1X24UT+SOLV kód SÚKL: 64588
	INJ SIC 5X24UT+SOLV kód SÚKL: 64589
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	H01AC01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce, po rozpuštění 21 dní při teplotě 2 až 8 °C.
------------------------------------------------------------
41/029/01-C
SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA
V: 	ARDEAPHARMA A.S., ŠEVĚTÍN, Česká republika
D: 	ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN, Česká republika
S: 	Magnesii chloridum hexahydricum	 8.13 g
	Kalii chloridum			 2.98 g
	Procaini hydrochloridum		 680 mg
						v 50 ml
PP: 	Čirý nejvýše slabě nažloutlý roztok.    
	Skleněná láhev, pryžová zátka, pertl, příbalová informace v českém jazyce, papírový karton.
B: 	INF CNC SOL 1X50ML kód SÚKL: 58233
IS: 	Cardiaca
ATC: 	B05XA16
PE: 	03
ZS: 	Při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem a mrazem. Po naředění ihned použít.
------------------------------------------------------------
64/048/01-C
UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
V: 	UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika
D: 	UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA, Slovenská republika
S: 	Diclofenacum natricum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok, bez mechanických nečistot.    
	10 ml lahvička z hnědého skla, bílý PE uzávěr se zajišťovacím proužkem, modré pryžové kapátko na bázi SEBS, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X10ML 0.1% kód SÚKL: 58230
IS: 	Ophthalmologica
ATC: 	S01BC03
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25°C, chránit před světlem. Doba použitelnosti po otevření 4 týdny při teplotě do 25°C.
30/067/01-C
WELLBUTRIN SR
V: 	GLAXO WELLCOME INC., ZEBULON, SEVERNÍ KAROLINA, Spojené státy americké
D: 	GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Bupropioni hydrochloridum	 150 mg
PP: 	Bikonvexní bílé potahované tablety s bílým jádrem, s černým potiskem  GX CH7 na jedné straně.   
	Blistr PA, Al, PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X150MG kód SÚKL: 01172
	TBL RET 60X150MG kód SÚKL: 01173
	TBL RET 100X150MG kód SÚKL: 01174
IS: 	Antidepressiva
ATC: 	N06AX12
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25°C.
------------------------------------------------------------
64/045/01-C
ZADITEN
V: 	CIBA VISION AG, HETTLINGEN, Švýcarsko
D: 	CIBA VISION AG, HETTLINGEN, Švýcarsko
S: 	Ketotifeni hydrogenofumaras	 3.45 mg
	(odp. Ketotifenum	 		2.5 mg)
						v 5 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok bez zápachu.    
	Bílá kapací lahvička z LDPE s pojistným uzávěrem z HDPE, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X5ML 0.05% kód SÚKL: 46101
IS: 	Ophthalmologica
ATC: 	S01GX08
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 - 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření 1 měsíc.
------------------------------------------------------------
87/068/01-C
ZYBAN
V: 	GLAXO WELLCOME, INC., ZEBULON, SEVERNÍ KAROLINA, Spojené státy americké
D: 	GLAXO GROUP LTD., GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Bupropioni hydrochloridum	 150 mg
PP: 	Bikonvexní bílé potahované tablety s bílým jádrem, s černým potiskem GX CH7 na jedné straně.   
	Blistr PA, Al, PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X150MG kód SÚKL: 58177
	TBL RET 60X150MG kód SÚKL: 58178
	TBL RET 100X150MG kód SÚKL: 58179
IS: 	Varia I
ATC: 	N07BA
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.


Homeopatika
93/043/01-C
DR. RECKEWEG R7
V: 	PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG GMBH, BENSHEIM, Spolková republika Německo
D: 	PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR.RECKEWEG GMBH, BENSHEIM, Spolková republika Německo
S: 	Carduus marianus 4 d	 2.2 ml
	Chelidonium majus 4 d	 2.2 ml
	Cinchona succirubra 4 d	 2.2 ml
	Cholesterolum 6 d	 	2.2 ml
	Colocynthis 6 d	 	2.2 ml
	Lycopodium clavatum 4 d	 2.2 ml
	Strychnos nux-vomica 4 d	 2.2 ml
PP: 	Čirá bezbarvá tekutina se zápachem po ethanolu.    
	Lékovka z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace v českém jazyce, na obalu papírová skládačka.
B: 	GTT 1X22ML kód SÚKL: 58213
	GTT 1X50ML kód SÚKL: 58214
IS: 	Homeopatica
ATC: 	V12
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
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29/087/01-C
AULIN GEL
V: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
D: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
S: 	Nimesulidum	 900 mg		1.5 g		3 g
				ve 30 g		50 g		100 g
PP: 	Homogenní světle žlutý gel.    
	Zaslepená Al tuba, bílý PP šroubovací uzávěr s propichovacím bodcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GEL 1X30GM/900MG kód SÚKL: 66044
	GEL 1X50GM/1.5GM kód SÚKL: 66045
	GEL 1X100GM/3GM kód SÚKL: 66046
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
P:	Volně prodejné.
------------------------------------------------------------
56/075/01-C
AVADEN 1
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
	SCHERING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Estradiolum hemihydricum	 1.03 mg
	(odp. Estradiolum	 	1 mg)
	Estradiolum hemihydricum	 1.03 mg
	(odp. Estradiolum	 	1 mg)
	Gestodenum		 25 rg
PP: 	Kulaté bikonvexní potahované tablety, 16 béžových, 12 modrých.   
	Al/PVC blistr, blistr v zataveném sáčku (Al/LDPE/PET), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58601(D)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58602(D)
	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58603(F)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58604(F)
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03FB
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
56/076/01-C
AVADEN 2
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
	SCHERING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Estradiolum hemihydricum	 2.06 mg
	(odp. Estradiolum		 2 mg)
	Estradiolum hemihydricum	 2.06 mg
	(odp. Estradiolum		 2 mg)
	Gestodenum		 0.05 mg
PP: 	Kulaté bikonvexní potahované tablety, 16 žlutých, 12 červenohnědých.   
	Al/PVC blistr, blistr v zataveném sáčku (Al/LDPE/PET), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58605(D)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58606(D)
	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58607(F)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58608(F)
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03FB
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
29/102/01-C
CONDROSULF 800
V: 	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., LUGANO, Švýcarsko
D: 	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., LUGANO, Švýcarsko
S: 	Chondroitini sulfas A natricus	 800 mg
PP: 	Oranžový granulát s pomerančovou chutí a vůní.    
	Papír/Al/PE sáčky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GRA 30X4GM/800MG kód SÚKL: 45589
	GRA 90X4GM/800MG kód SÚKL: 45590
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	M09AX02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
29/103/01-C
CONDROSULF 800
V: 	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., LUGANO, Švýcarsko
D: 	IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE S.A., LUGANO, Švýcarsko
S: 	Chondroitini sulfas A natricus	 800 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně.   
	PAD-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X800MG kód SÚKL: 45607
	TBL OBD 90X800MG kód SÚKL: 45608
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	M09AX02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
56/051/01-C
CONVADEN
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
	SCHERING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Estradiolum hemihydricum	 1.03 mg
	(odp. Estradiolum		 1 mg)
	Gestodenum		 25 rg
PP: 	Kulaté bikonvexní modré potahované tablety.    
	Al/PVC blistr, blistr v zataveném sáčku (Al/LDPE/PET), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58609(D)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58610(D)
	TBL OBD 1X28 kód SÚKL: 58611(F)
	TBL OBD 3X28 kód SÚKL: 58612(F)
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03FA
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
46/107/01-C
DIFFERINE GEL
V: 	LABORATOIRES GALDERMA,  ALBY SUR CHÉRAN, Francie
D: 	LABORAT GALDERMA, LA DÉFENCE CEDEX, Francie
S: 	Adapalenum	 30 mg ve 30 g
PP: 	Bílý lesklý gel.    
	Zaslepená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP šroubovací  uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GEL 1X30GM/30MG kód SÚKL: 46639
IS: 	Dermatologica
ATC:	D10AD03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
46/106/01-C
DIFFERINE KRÉM
V: 	LABORATOIRES GALDERMA,  ALBY SUR CHÉRAN, Francie
D: 	LABORAT GALDERMA, LA DÉFENCE CEDEX, Francie
S: 	Adapalenum	 30 mg ve 30 g
PP: 	Bílý lesklý hladký krém.    
	Zaslepená Al tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenolová pryskyřice), PP šroubovací  uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CRM 1X30GM/30MG kód SÚKL: 46643
IS: 	Dermatologica
ATC:	D10AD03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
26/098/01-C
DIFLAZON
V: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Fluconazolum	 200 mg ve 100 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných mechanických částic.    
	Skleněná bezbarvá infuzní lahvička, šedá brombutylová zátka, hliníkový pertl, plastový kryt, štítek s potiskem, plastový úchyt k zavěšení infuzní lahvičky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF 1X100ML/200MG kód SÚKL: 58431
IS: 	Antimycotica (lokální i celková)
ATC: 	J02AC01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
14/090/01-C
ECOBEC 100 MCG
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 20 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE aplikátoru, nasouvací kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 1X200DÁVEK kód SÚKL: 58792
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
14/092/01-C
ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 20 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE pouzdra s aplikátorem aktivovaným dechem, s odklopným uzávěrem a prodlužovacím nástavcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 1X200DÁVEK kód SÚKL: 58780
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
14/094/01-C
ECOBEC 100 MCG EASI-BREATHE TRIO
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 20 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE pouzdra s aplikátorem aktivovaným dechem, s odklopným uzávěrem a prodlužovacím nástavcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 3X200DÁVEK kód SÚKL: 58779
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
14/091/01-C
ECOBEC 250 MCG
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 50 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE aplikátoru, nasouvací kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 1X200DÁVEK kód SÚKL: 58793
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
14/093/01-C
ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 50 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE pouzdra s aplikátorem aktivovaným dechem, s odklopným uzávěrem a prodlužovacím nástavcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 1X200DÁVEK kód SÚKL: 58782
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
14/095/01-C
ECOBEC 250 MCG EASI-BREATHE TRIO
V: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika
S: 	Beclometasoni dipropionas	 50 mg ve 200 dávkách
PP: 	Čirý roztok.    
	Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do PE pouzdra s aplikátorem aktivovaným dechem, s odklopným uzávěrem a prodlužovacím nástavcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AER DOS 3X200DÁVEK kód SÚKL: 58781
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před přímým slunečním světlem.
------------------------------------------------------------
83/105/01-C
ILOMEDIN 20
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Iloprostum trometamoli	 27 rg		67.5 rg
	(odp. Iloprostum	 	20 rg		50 rg)
					v 1 ml		2.5 ml
PP:	Čirý bezbarvý roztok.
	Ampule z čirého skla, štítek, tvarovaný přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF CNC 1ML/20RG kód SÚKL: 02073
	INF CNC 2.5ML/50RG kód SÚKL: 02080
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	B01AC11
PE: 	24
ZS:	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
18/080/01-C
LANTUS OPTIPEN 100 I.U./ml
V: 	AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo
D:	AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo
S: 	Insulinum glarginum	 10.9 mg
	(odp. Insulinum glarginum	 300 UT)
					ve 3 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	3 ml skleněná lahvička s černým bromobutylovým pístem, Al pertlem s vloženým černým bromobutylovým těsněním, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 4X3ML kód SÚKL: 10377
	INJ SOL 5X3ML kód SÚKL: 10378
	INJ SOL 10X3ML kód SÚKL: 10379
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC: 	A10AE
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8°C, vnitřní obal uchovávat v krabičce, nesmí zmrznout. Po prvním otevření 4 týdny při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
24/074/01-C
LETIZEN
V: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Cetirizini dihydrochloridum	 10 mg
PP: 	Kulaté bílé slabě bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou.   
	Blistr PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 7X10MG kód SÚKL: 02925
	TBL OBD 20X10MG kód SÚKL: 02926
	TBL OBD 50X10MG kód SÚKL: 02927
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC: 	R06AE07
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
09/077/01-C
NEXIUM 20 mg
V: 	ASTRA  AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko
	SANITAS A.S., ŘÍČANY, Česká republika
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Esomeprazolum magnesicum trihydricum	 22.3 mg
	(odp. Esomeprazolum			 20 mg)
PP: 	Světle růžové podlouhlé bikonvexní potahované enterosolventní tablety s vyraženým označením 20 mg na jedné straně a A nad EH na straně druhé. 
100 tbl.ent.: bílá HDPE lahvička, bílý PP garanční šroubovací uzávěr (pojistný nebo bezpečnostní) s PE vložkou uzavřenou kartónem, obsahující vysoušedlo (silikagel) 
14 tbl.ent.: Al/Al blistr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. 
14 a 28 tbl.ent.:wallet - kartónové pouzdro s pevně přichyceným Al/Al blistrem a vlepenou příbalovou informací v českém jazyce.
B: 	TBL ENT 14X20MG KRAB kód SÚKL: 81413(S)
	TBL ENT 14X20MG KRAB kód SÚKL: 81414(CZ)
	TBL ENT 14X20MG POUZ kód SÚKL: 81409(S)
	TBL ENT 14X20MG POUZ kód SÚKL: 81410(CZ)
	TBL ENT 28X20MG POUZ kód SÚKL: 81411(S)
	TBL ENT 28X20MG POUZ kód SÚKL: 81412(CZ)
	TBL ENT 100X20MG LAH kód SÚKL: 81407(S)
	TBL ENT 100X20MG LAH kód SÚKL: 81408(CZ)
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat v dobře uzavřené lahvičce, v původním obalu (blistr).
------------------------------------------------------------
09/078/01-C
NEXIUM 40 mg
V: 	ASTRA  AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko
	SANITAS A.S., ŘÍČANY, Česká republika
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Esomeprazolum magnesicum trihydricum	 44.5 mg
	(odp. Esomeprazolum			 40 mg)
PP: 	Růžové podlouhlé bikonvexní potahované enterosolventní tablety s vyraženým označením 40 mg na jedné straně a A nad EI na straně druhé. 
100 tbl.ent.: bílá HDPE lahvička, bílý PP garanční šroubovací uzávěr (pojistný nebo bezpečnostní) s PE vložkou uzavřenou kartónem obsahujícím vysoušedlo (silikagel). 
14 tbl.ent.: Al/Al blistr. 
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. 
14 a 28 tbl. ent.: wallet - kartónové pouzdro s pevně přichyceným Al/Al blistrem a vlepenou příbalovou informací v českém jazyce.
B: 	TBL ENT 100X40MG LAH kód SÚKL: 81415(S)
	TBL ENT 100X40MG LAH kód SÚKL: 81416(CZ)
	TBL ENT 14X40MG POUZ kód SÚKL: 81417(S)
	TBL ENT 14X40MG POUZ kód SÚKL: 81418(CZ)
	TBL ENT 28X40MG POUZ kód SÚKL: 81419(S)
	TBL ENT 28X40MG POUZ kód SÚKL: 81420(CZ)
	TBL ENT 14X40MG KRAB kód SÚKL: 81421(S)
	TBL ENT 14X40MG KRAB kód SÚKL: 81422(CZ)
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC
PE: 	36
ZS: 	V dobře uzavřené lahvičce, v původním obalu (blistr).
------------------------------------------------------------
15/097/01-C
OFRAMAX 1 g
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD., DEWAS, MADHYA PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Ceftriaxonum dinatricum trihemihydricum	 1.19 g
	(odp. Ceftriaxonum			 1 g)
PP: 	Téměř bílý nebo nažloutlý krystalický prášek.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, bílý chránič z plastické hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SIC 1X1GM kód SÚKL: 64638
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01DA13
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C,chránit před světlem a mrazem.
------------------------------------------------------------
15/096/01-C
OFRAMAX 250 mg
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD., DEWAS, MADHYA PRADESH, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Ceftriaxonum dinatricum trihemihydricum	 298 mg
	(odp. Ceftriaxonum			 250 mg)
PP: 	Téměř bílý nebo nažloutlý krystalický prášek.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, bílý chránič z plastické hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SIC 1X250MG kód SÚKL: 64637
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01DA13
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a mrazem.
------------------------------------------------------------
48/079/01-C
PATENTBLAU V
V: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
D: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
S: 	Cerulei protecti V sal natricum	 50 mg ve 2 ml
PP: 	Čirý modrý roztok.    
	Bezbarvá skleněná ampule, kartónová vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 5X2ML/50MG kód SÚKL: 21393
IS: 	Diagnostica
ATC: 	V04CX
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
88/099/01-C
RE-186-MM-1 
V: 	CIS BIO INTERNATIONAL, GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie
D: 	CIS BIO INTERNATIONAL, GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie
S: 	Rhenii (186 re) sulfidum colloidale	 37 Mbq    185 Mbq    370 Mbq     555 Mbq     740 Mbq
PP: 	Hnědá koloidní suspenze.    
	15 ml skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou opatřená štítkem, olověný kontejner opatřený štítkem, tvarovaná výplň z polystyrenu, kovová plechovka opatřená štítkem, příbalová informace v českém jazyce, tvarovaná papírová vložka, papírová krabice opatřená štítkem.
B: 	INJ SUS 1X37MB/ML kód SÚKL: 43849
 	INJ SUS 1X185MB/ML kód SÚKL: 30970
	INJ SUS 1X370MB/ML kód SÚKL: 30971
	INJ SUS 1X555MB/ML kód SÚKL: 30972
	INJ SUS 1X740MB/ML kód SÚKL: 30973
IS: 	Radiopharmaca
ATC: 	V09
PE: 	10 dnů od data výroby
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C v původním obalu, za podmínek pro radioaktivní látky.
------------------------------------------------------------
69/083/01-C
RHINAL 0.05 %
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Tetryzolini hydrochloridum	 5 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, ochranný kryt s odtrhovacím kroužkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT NAS 1X10ML/5MG kód SÚKL: 01161
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	R01AA06
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem. Po otevření lahvičku uchovávat v chladu.
P: 	Volně prodejné.
------------------------------------------------------------
69/084/01-C
RHINAL 0.1 %
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Tetryzolini hydrochloridum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, ochranný kryt s odtrhovacím kroužkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT NAS 1X10ML/10MG kód SÚKL: 01160
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	R01AA06
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem. Po otevření lahvičku uchovávat v chladu.
P: 	Volně prodejné.
------------------------------------------------------------
69/082/01-C
RHINAL SPR
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Tetryzolini hydrochloridum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Lahvička z hnědého skla, PP nosní adapter, PE ochranný kryt, mechanická pumpička, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SPR NAS 1X10ML 0.1% kód SÚKL: 01162
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	R01AA06
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 10 až 25 °C, chránit před světlem. Po otevření lahvičku uchovávat v chladu.
------------------------------------------------------------
46/089/01-C
ROZEX GEL
V: 	LABORATOIRES GALDERMA,  ALBY SUR CHERAN, Francie
D: 	LABORAT GALDERMA, LA DEFENCE CEDEX, Francie
S: 	Metronidazolum	 225 mg ve 30 g
PP: 	Bezbarvý až bledě žlutý viskózní homogenní gel bez cizích částic.   
	Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GEL 1X30GM kód SÚKL: 46641
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D06BX01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem.
------------------------------------------------------------
46/088/01-C
ROZEX KRÉM
V: 	LABORATOIRES GALDERMA,  ALBY SUR CHERAN, Francie
D: 	LABORAT GALDERMA, LA DEFENCE CEDEX, Francie
S: 	Metronidazolum	 225 mg ve 30 g
PP: 	Bílý až světle béžový lesklý krém.    
	Zaslepená Al stlačitelná tuba s vnitřním ochranným lakem uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CRM 1X30GM kód SÚKL: 46640
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D06BX01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C, neuchovávat v chladničce, chránit před mrazem.
------------------------------------------------------------
70/101/01-C
SEDUXEN
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Diazepamum	 10 mg ve 2 ml
PP: 	Čirý slabě zeleně zbarvený roztok.    
	Ampule z hnědého skla, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 5X2ML/10MG kód SÚKL: 59731
IS: 	Anxiolytica
ATC: 	N05BA01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 8 až 15 °C.
Poznámka: Psychotropní látky zařazené do seznamu IV
	        (příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.)
------------------------------------------------------------
88/100/01-C
SENTI-SCINT KIT
V: 	FODOR JÓZSEF NCPH, FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBILOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	FODOR JÓZSEF NCPH, FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBILOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Albumini humani solutio	 1 mg
PP: 	Bílý lyofilizát.    
	Skleněná lahvička k opakovanému odběru opatřená štítkem, uzavřená pryžovou zátkou, kovová objímka, kryt z plastické látky, tvarovaná molitanová vložka, krabička z plastické látky, příbalová informace v české jazyce, štítky k vyplnění.
B: 	RAD KIT 1LAHV. kód SÚKL: 30974
	RAD KIT 3LAHV. kód SÚKL: 30975
	RAD KIT 6LAHV. kód SÚKL: 30976
	RAD KIT 12LAHV. kód SÚKL: 30977
IS: 	Radiopharmaca
ATC: 	V09
PE: 	06
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, chránit před světlem, po rekonstituci při laboratorní teplotě chránit před světlem. Doba použitelnosti po rekonstituci je 6 hodin.
Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. 
------------------------------------------------------------

64/085/01-C
SOPHTAL-POS N
V: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
D: 	URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH, SAARBRÜCKEN, Spolková republika Německo
S: 	Acidum salicylicum	 10 mg v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Lahvička (LDPE) s kapací vložkou (bílý LDPE) a bílým šroubovacím pojistným uzávěrem (HDPE), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X10ML 0.1% kód SÚKL: 56445
IS: 	Ophthalmologica
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Stabilita přípravku po otevření 28 dní při teplotě 25 °C. Doba použitelnosti po prvním otevření je 4 týdny.
------------------------------------------------------------
58/086/01-C
TENOLOC 400
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Celiprololi hydrochloridum	 400 mg
PP: 	Bikonvexní světle žluté potahované tablety.    
	a) Al/PVC blistr.
	b) HDPE lékovka. 
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X400MG kód SÚKL: 02706
	TBL OBD 50X400MG kód SÚKL: 02707
	TBL OBD 100X400MG kód SÚKL: 02708
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C07AB08
PE: 	36
ZS: 	V původním vnitřním obalu, lékovku dobře uzavřít.
------------------------------------------------------------
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05/110/01-C
AERRANE
V: 	BAXTER HEALTHCARE S.A., LESSINES, Belgie
D: 	BAXTER HEALTHCARE S.A., LESSINES, Belgie
S: 	Isofluranum	 100 ml nebo 250 ml
PP: 	Čirá bezbarvá tekutina, ostrého čpavkového zápachu.    
	Jantarově hnědá láhev se šroubovacím uzávěrem z fenolické pryskyřice a PE kroužkem nebo PP šroubovacím uzávěrem s PE kroužkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INH SOL 1X100ML kód SÚKL: 55404
	INH SOL 1X250ML kód SÚKL: 55405
IS: 	Anaesthetica (celková)
ATC: 	N01AB06
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
 Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
58/117/01-C
BETALOC ZOK 25 mg
V: 	ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Metoprololi succinas		 23.8 mg
	(odp. Metoprololi tartras		 25 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety po obou stranách dělené, na jedné straně označené vyraženým A a ß.  
	HDPE lékovka s PP uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X25MG kód SÚKL: 02450
	TBL RET 100X25MG kód SÚKL: 31536
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C07AB02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
68/115/01-C
CLOZAPINE SYNTHON 25 mg
V: 	SYNTHON BV, CM NIJMEGEN, Nizozemí
D: 	SYNTHON BV, CM NIJMEGEN, Nizozemí
S: 	Clozapinum	 25 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 25 na jedné straně.  
	a) Blistr bílý PVC, PVDC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka (30, 60, 90, 300 tbl.).
	b) Bílý HDPE kontejner, vata, Al fólie, bezpečnostní PP uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka (500 tbl.).
B: 	TBL (3X10)X25MG kód SÚKL: 58084
	TBL (6X10)X25MG kód SÚKL: 58083
	TBL (9X10)X25MG kód SÚKL: 58082
	TBL (30X10)X25MG kód SÚKL: 58081
TBL 500X25MG kód SÚKL: 58077
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AH02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
68/116/01-C
CLOZAPINE SYNTHON 100 mg
V: 	SYNTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemí
D: 	SYNTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemí
S: 	Clozapinum	 100 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 100 na jedné straně.  
	a) Blistr bílý PVC, PVDC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka (30, 60, 90, 300 tbl.).
	b) Bílý HDPE kontejner, vata, Al fólie, bezpečnostní PP uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka (500 tbl.).
B: 	TBL 30X100MG-BLI kód SÚKL: 58069
	TBL 60X100MG-BLI kód SÚKL: 58070
	TBL 90X100MG-BLI kód SÚKL: 58071
	TBL 300X100MG-BLI kód SÚKL: 58072
	TBL500X100MG-LÉKOV. kód SÚKL: 58073
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AH02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
77/143/01-C
CORDANUM 50
V: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika Německo
D: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika Německo
S: 	Talinololum	 50 mg
PP: 	Žlutohnědé kulaté bikonvexní obalované tablety s hladkým lesklým povrchem, neporušeného vzhledu.   
	Blistr PVC/Al/pergamin, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X50MG kód SÚKL: 12536
	TBL OBD 50X50MG kód SÚKL: 12537
	TBL OBD 100X50MG kód SÚKL: 12538
IS: 	Sympatholytica
ATC: 	C07AA
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
------------------------------------------------------------
77/144/01-C
CORDANUM 100
V: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika Německo
D: 	ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADEBEUL, Spolková republika Německo
S: 	Talinololum	 100 mg
PP: 	Bílé kulaté bikonvexní obalované tablety s hladkým lesklým povrchem, neporušeného vzhledu.   
	Blistr PVC/Al/pergamin, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 30X100MG kód SÚKL: 12541
	TBL OBD 50X100MG kód SÚKL: 40201
	TBL OBD 100X100MG kód SÚKL: 40204
IS: 	Sympatholytica
ATC: 	C07AA
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
------------------------------------------------------------
14/113/01-C
ECOSAL EASI-BREATHE TRIO
V: 	GALENA A.S., OPAVA, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA, Česká republika
S: 	Salbutamoli sulfas	 	24.8 mg
	(odp. Salbutamolum	 20 mg)
					ve 200 dávkách
PP: 	Suspenze účinné látky ve směsi ethanolu a propelentu.    
	Hliníková nádobka s dávkovacím ventilem vložená do plastikového dechem řízeného aplikátoru, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AERDOS3X(200X100RG) kód SÚKL: 10372
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03AC02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C. Chránit před přímým slunečním světlem a mrazem.
------------------------------------------------------------
58/140/01-C
ENAPRIL 5
V: 	SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN, Spolková republika Německo
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 5 mg
PP: 	Bílé oválné bikonvexní snap tab tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením EN 5 na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X5MG kód SÚKL: 59877
	TBL 50X5MG kód SÚKL: 59878
	TBL 100X5MG kód SÚKL: 59879
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
58/141/01-C
ENAPRIL 10
V: 	SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN, Spolková republika Německo
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 10 mg
PP: 	Červenohnědé oválné bikonvexní snap tab tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením EN 10 na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X10MG kód SÚKL: 59880
	TBL 50X10MG kód SÚKL: 59881
	TBL 100X10MG kód SÚKL: 59882
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
58/142/01-C
ENAPRIL 20
V: 	SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN, Spolková republika Německo
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 20 mg
PP: 	Oranžové oválné bikonvexní snap tab tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením EN 20 na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X20MG kód SÚKL: 59883
	TBL 50X20MG kód SÚKL: 59884
	TBL 100X20MG kód SÚKL: 59885
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
64/081/01-C
FLUMETOL S
V: 	FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L., SETTIMO MILANESE, Itálie
D: 	FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L., SETTIMO MILANESE, Itálie
S: 	Fluorometholonum	 20 mg v 10 ml
PP: 	Bílá slabě zakalená suspenze.    
	LDPE lahvička s LDPE kapací vložkou, PP šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GTT OPH 1X10ML/0.02GM kód SÚKL: 56868
IS: 	Ophthalmologica
ATC:	S01BA07
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, po prvním otevření spotřebovat do 28 dnů.
------------------------------------------------------------
87/138/01-C
GAMBROSOL TRIO 10
V: 	BIOSOL SP.A., CANOSA SANNITA, Itálie
D: 	GAMBRO LUNDIA AB, LUND, Švédsko
S: 	Část A:
	Glucosum monohydricum		 550 g
	(odp. Glucosum			 500 g)
	Natrii chloridum	 		5,38 g
						v 1000 ml
	Část B:
	Glucosum monohydricum		 550 g
	(odp. Glucosum	 		500 g)
	Natrii chloridum			 5,38 g
						v 1000 ml
	Část C:
	Natrii chloridum	 		5,38 g
	Natrii lactas	 		4,72 g
	Calcii chloridum dihydricum	 0,271 g
	Magnesii chloridum hexahydricum	 0,054 g
						v 1000 ml
PP: 	Čirý téměř bezbarvý sterilní roztok.
Systém 10: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s konektorem a injekčním portem.
Systém 100: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem.
	Gemini 10: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem, spojený s odvodňovacím vakem pomocí Y trubice s konektorem. 
Gemini 100: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem, spojený s odvodňovacím vakem pomocí Y trubice s hadičkou. 
Každý zataven ve fólii, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	SOL 4X2000ML(SY10) kód SÚKL: 01183
	SOL 4X2500ML(SY10) kód SÚKL: 01184
	SOL 3X3000ML(SY10) kód SÚKL: 01185
	SOL 2X5000ML(SY10) kód SÚKL: 01186
	SOL 4X2000ML(SY100) kód SÚKL: 01187
	SOL 4X2500ML(SY100) kód SÚKL: 01188
	SOL 3X3000ML(SY100) kód SÚKL: 01196
	SOL 4X2000ML(GE10) kód SÚKL: 01197
	SOL 4X2500ML(GE10) kód SÚKL: 01198
	SOL 3X3000ML(GE10) kód SÚKL: 01200
	SOL 4X2000ML(GE100) kód SÚKL: 01203
	SOL 4X2500ML(GE100) kód SÚKL: 01208
	SOL 3X3000ML(GE100) kód SÚKL: 01213
IS: 	Varia 
ATC: 	B05D
PE: 	18
ZS: 	Neskladovat pod 4 °C. Po naředění použitelné 18 hodin.
------------------------------------------------------------
87/139/01-C
GAMBROSOL TRIO 40
V: 	BIOSOL SP.A., CANOSA SANNITA, Itálie
D: 	GAMBRO LUNDIA AB, LUND, Švédsko
S: 	Část A:
	Glucosum monohydricum	 	550 g
	(odp.:Glucosum	 		500 g)
	Natrii chloridum	 		5,38 g
						v 1000 ml
	Část B:
	Glucosum monohydricum		 550 g
	(odp.:Glucosum	 		500 g)
	Natrii chloridum			 5,38 g
						v 1000 ml
	Část C:
	Natrii chloridum	 		5,38 g
	Natrii lactas	 		4,72 g
	Calcii chloridum dihydricum	 0,209 g
	Magnesii chloridum hexahydricum	 0,054 g
						v 1000 ml
PP: 	Čirý téměř bezbarvý sterilní roztok.
Systém 10: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s konektorem a injekčním portem.
Systém 100: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem.
	Gemini 10: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem, spojený s odvodňovacím vakem pomocí Y trubice s konektorem. 
Gemini 100: PVC vak rozdělený na tři části, uvnitř se dvěma odlomitelnými zátkami z polykarbonátu, s hadičkou a injekčním portem, spojený s odvodňovacím vakem pomocí Y trubice s hadičkou. 
Každý zataven ve fólii, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	SOL 4X2000ML(SY10) kód SÚKL: 01214
	SOL 4X2500ML(SY10) kód SÚKL: 01215
	SOL 3X3000ML(SY10) kód SÚKL: 01216
	SOL 2X5000ML(SY10) kód SÚKL: 01218
	SOL 4X2000ML(SY100) kód SÚKL: 01220
	SOL 4X2500ML(SY100) kód SÚKL: 01222
	SOL 3X3000ML(SY100) kód SÚKL: 01224
	SOL 4X2000ML(GE10) kód SÚKL: 01234
	SOL 4X2500ML(GE10) kód SÚKL: 01236
	SOL 3X3000ML(GE10) kód SÚKL: 01238
	SOL 4X2000ML(GE100) kód SÚKL: 01240
	SOL 4X2500ML(GE100) kód SÚKL: 01242
	SOL 3X3000ML(GE100) kód SÚKL: 01243
IS: 	Varia 
ATC: 	B05D
PE: 	18
ZS: 	Neskladovat pod 4 °C. Po naředění použitelné 18 hodin.
------------------------------------------------------------
39/050/01-C
KALDYUM
V: 	EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Kalii chloridum	 600 mg
PP: 	Želatinové tobolky - vrchní část modrá, spodní část bezbarvá průhledná, obsahující směs světle modrých a bílých až nažloutle bílých pelet.  
	Lahvička z bezbarvého skla, bílý PE uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS RET 50X600MG kód SÚKL: 02441
	CPS RET 100X600MG kód SÚKL: 02442
IS: 	Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci
ATC: 	A12BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C.
------------------------------------------------------------
31/127/01-C
LESCOL XL
V: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
D: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
S: 	Fluvastatinum natricum	 84.2 mg
	(odp. Fluvastatinum	 80 mg)
PP: 	Žluté kulaté lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, označené na jedné straně písmeny LE a na straně druhé NVR.  
	Al/PA/ALU/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 28X80MG kód SÚKL: 02967
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
76/128/01-C
LIPOFUNDIN N 10%
V: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
D: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
S: 	Sojae oleum raffinatum	 10 g		25 g 	 	50 g
					ve 100 ml	250 ml		500 ml
PP: 	Mléčně bílá homogenní emulze.    
	Láhev z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový pertl, plastový kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF EML 10X100ML kód SÚKL: 55398
	INF EML 10X250ML kód SÚKL: 55399
	INF EML 10X500ML kód SÚKL: 55400
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. Po otevření nespotřebované léčivo nesmí být uchováváno pro další použití.
76/129/01-C
LIPOFUNDIN N 20%
V: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
D: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
S: 	Sojae oleum raffinatum	 20 g		50 g		100 g
					ve 100 ml	250 ml		500 ml
PP: 	Mléčně bílá homogenní emulze.    
	Láhev z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový pertl, plastový kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF EML 10X100ML kód SÚKL: 55401
	INF EML 10X250ML kód SÚKL: 55402
	INF EML 10X500ML kód SÚKL: 55403
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. Po otevření nespotřebované léčivo nesmí být uchováváno pro další použití.
------------------------------------------------------------
07/112/01-C
MEDIPYRIN SIRUP 120 mg/5 ml
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Paracetamolum	 2.4 g ve 100 ml
PP: 	Čirá červená viskózní kapalina jahodové vůně.    
	100 ml lahvička z hnědého skla, bílý HDPE pojistný šroubovací uzávěr, dávkovací pipetová odměrka (bezbarvá PE pipeta, bílý PE píst s černou stupnicí), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SIR 1X100ML/2.4GM kód SÚKL: 30957
IS: 	Analgetica,antipyretica
ATC: 	N02BE01
PE: 	24
ZS: 	V suchu, při teplotě 15 až 25 °C, chránit před světlem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
29/124/01-C
MESULID
V: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
D: 	CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH, VÍDEŇ, Rakousko
S: 	Nimesulidum	 100 mg
PP: 	Světle žlutý granulát s pomerančovou vůní.    
	Zatavený sáček (papír-Al-PE-Surlyn), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	GRA 6X100MG(SÁČKY) kód SÚKL: 04093
	GRA 15X100MG(SÁČKY) kód SÚKL: 05931
	GRA 30X100MG(SÁČKY) kód SÚKL: 05932
	GRA 60X100MG(SÁČKY) kód SÚKL: 05933
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	M01AX17
PE: 	60
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
29/125/01-C
MESULID
V: 	MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika
D: 	CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH, VÍDEŇ, Rakousko
S: 	Nimesulidum	 100 mg
PP: 	Světle žluté kulaté bikonvexní tablety.    
	Blistr (Al/PVC bílý neprůhledný), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 6X100MG kód SÚKL: 04097
	POR TBL NOB 10X100MG kód SÚKL: 04108
	POR TBL NOB 15X100MG kód SÚKL: 05928
	POR TBL NOB 20X100MG kód SÚKL: 04112
	POR TBL NOB 30X100MG kód SÚKL: 05929
	POR TBL NOB 60X100MG kód SÚKL: 05930
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	M01AX17
PE: 	60
ZS: 	Za obyčejné teploty.                                                          
-----------------------------------------------------------
05/137/01-C
NARKAMON SPOFA 1%
V: 	SPOFA A.S.,PRAHA, Česká republika
D: 	SPOFA A.S.,PRAHA, Česká republika
S: 	Ketamini hydrochloridum	 115 mg 
	(odp.:Ketaminum		 100 mg)	
					v 10 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Skleněná ampule, vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 10X10ML/100MG kód SÚKL: 64824
IS: 	Anaesthetica (celková)
ATC: 	N01AX03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 10 až 25 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
59/108/01-C
PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS
V: 	INSTITUTO GRIFOLS S.A., BARCELONA, Španělsko
D: 	INSTITUTO GRIFOLS S.A., BARCELONA, Španělsko
S: 	Immunoglobulinum humanum tetanicum	 250 UT		500 UT
	(odp. Proteinum humanum			 160 mg		320 mg)
							v 1 ml		2 ml
PP: 	Čirá slabě nažloutlá tekutina.    
	Předplněná stříkačka z bezbarvého skla s pryžovým uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 1X1ML/250UT-STR kód SÚKL: 57804
	INJ 1X2ML/500UT-STR kód SÚKL: 57805
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	J06BB02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C.
Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
59/121/01-C
PEGINTRON 50
V: 	SCHERING-PLOUGH (BRINNY) CO., INNISHANNON-COUNTY CORK, Irsko
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE, BRUXELLES, Belgie
S: 	Peginterferonum alfa-2b	 0.05 mg
PP: 	Bílý až téměř bílý prášek, po rozpuštění čirý bezbarvý roztok. 
           Solvens: čirá bezbarvá kapalina.
	Prášek: lahvička ze skla typu I se zátkou z butylové pryže, s odlupovací Al povrchovou vrstvou a polypropylenovým krytem. 
          Solvens: ampule ze skla typu I.
           Injekční set: 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly a 1 tampon, tvarovaný plastikový přířez, příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SIC 1X50RG SOLSET kód SÚKL: 10132
	INJ SIC 4X50RG SOLSET kód SÚKL: 10133
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	L03AB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C. Po rozpuštění  je doba použitelnosti 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C.
------------------------------------------------------------
59/122/01-C
PEGINTRON 80
V: 	SCHERING-PLOUGH (BRINNY) CO., INNISHANNON-COUNTY CORK, Irsko
D: 	SCHERING-PLOUGH EUROPE, BRUXELLES, Belgie
S: 	Peginterferonum alfa-2b	 0.08 mg
PP: 	Bílý až téměř bílý prášek, po rozpuštění čirý bezbarvý roztok.
           Solvens: čirá bezbarvá kapalina.  
	Prášek: lahvička ze skla typu I se zátkou z butylové pryže, s odlupovací Al povrchovou vrstvou a polypropylenovým  krytem. 
           Solvens: ampule ze skla typu I. 
           Injekční set: 1 injekční stříkačka, 2 injekční. jehly a 1 tampon, tvarovaný plastikový přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SIC 1X80RG SOLSET kód SÚKL: 10187
	INJ SIC 4X80RG SOLSET kód SÚKL: 10189
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	L03AB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C. Po rozpuštění je doba použitelnosti 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C.
--------------------------------------------------------------
83/118/01-C
PRESID 2.5 mg
V: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
S: 	Felodipinum	 2.5 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním.   
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X2.5MG kód SÚKL: 02961
	TBL RET 100X2.5MG kód SÚKL: 02962
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
83/119/01-C
PRESID 5 mg 
V: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
S: 	Felodipinum	 5 mg
PP: 	Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním.   
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X5MG kód SÚKL: 02957
	TBL RET 100X5MG kód SÚKL: 02958
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
83/120/01-C
PRESID 10 mg
V: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
D: 	GALENA A.S., OPAVA KOMÁROV, Česká republika
S: 	Felodipinum	 10 mg
PP: 	Červenohnědé kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním.   
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL RET 30X10MG kód SÚKL: 02959
	TBL RET 100X10MG kód SÚKL: 02960
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
58/130/01-C
PRITOR 20 mg
V: 	GLAXO WELLCOME S.P.A., PARMA, Itálie
D: 	GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Telmisartanum	 20 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo GX EH5.
	Blistr PA/Al/PVC-Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 14X20MG kód SÚKL: 04086
	POR TBL NOB 28X20MG kód SÚKL: 04087
	POR TBL NOB 56X20MG kód SÚKL: 04089
	POR TBL NOB 98X20MG kód SÚKL: 04090
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09CA07
PE: 	24
ZS: 	Za obyčejné teploty. Uchovávat v originálním obalu.
------------------------------------------------------------
09/132/01-R
RANISAN 75 mg
V: 	PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Ranitidini hydrochloridum	 84 mg
	(odp.:Ranitidinum		 75,3 mg)
PP: 	Kulaté bikonvexní světle růžové potahované tablety (čočkovitý tvar) o průměru 7 mm.   
	PA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 10X75MG kód SÚKL: 58292
	TBL OBD 20X75MG kód SÚKL: 58293
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BA02
PE: 	24
ZS: 	V suchu a temnu, při teplotě 15 až 25 °C.
P: 	Volně prodejné pro velikost balení 10 tbl.obd.
------------------------------------------------------------
46/111/01-C
RANVIR
V: 	RANBAXY LABORATORIES LTD, JEJURI, PUNE, Indie
D: 	RANBAXY LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Aciclovirum	 100 mg		250 mg		500 mg
				ve 2 g		5 g 		10 g
PP: 	Bílý až téměř bílý neprůsvitný jemný krém charakteristického aroma bez krupiček.   
	Zaslepená bílá Al stlačitelná tuba s vnitřním ochranným lakem uzavřená bílým PP šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CRM 1X2GM/100MG kód SÚKL: 64659
	CRM 1X5GM/250MG kód SÚKL: 64660
	CRM 1X10GM/500MG kód SÚKL: 64661
IS: 	Dermatologica
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem.
P: 	Volně prodejné
------------------------------------------------------------
06/133/01-C
REMINYL 4 mg
V: 	JANSSEN-CILAG S.P.A., BORGO SAN MICHELE, Itálie
D: 	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie
S: 	Galantamini hydrobromidum	 5,13 mg
	(odp. Galantaminum		 4 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo JANSSEN a na druhé straně G a pod ním 4.  
	Blistr (průhledný PVC-PE-PVDC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL FLM 14X4MG kód SÚKL: 10327
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: 	N06DA04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C.
------------------------------------------------------------
06/136/01-C
REMINYL 4mg/1ml
V: 	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie
D: 	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie
S: 	Galantamini hydrobromidum	 512 mg 
	(odp. Galantaminum		 400 mg)
						ve 100 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.   
100 ml lahvička z hnědého skla, bezbarvá LDPE vložka, bílý bezpečnostní šroubovací PP uzávěr s bezbarvou PP vložkou a bezbarvým LDPE pojistným kroužkem, bílé HDPE ochranné pouzdro s dávkovací pipetovou odměrkou: bezbarvá LDPE pipeta, bílý píst (PS/LDPE) s modrou stupnicí, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR SOL 100ML/400MG kód SÚKL: 10335
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: 	N06DA04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C, chránit před mrazem. Po prvním otevření použitelné po dobu 3 měsíců.
------------------------------------------------------------
06/134/01-C
REMINYL 8 mg
V: 	JANSSEN-CILAG S.P.A., BORGO SAN MICHELE, Itálie
D: 	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie
S: 	Galantamini hydrobromidum	 10,3 mg
	(odp. Galantaminum		 8 mg)
PP: 	Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo JANSSEN a na druhé straně G a pod ním 8.  
	Blistr (průhledný PVC-PE-PVDC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL FLM 14X8MG kód SÚKL: 10330
	TBL FLM 56X8MG kód SÚKL: 10331
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: 	N06DA04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C.
------------------------------------------------------------
06/135/01-C
REMINYL 12 mg
V: 	JANSSEN-CILAG S.P.A., BORGO SAN MICHELE, Itálie
D: 	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie
S: 	Galantamini hydrobromidum	 15.4 mg
	(odp. Galantaminum		 12 mg)
PP: 	Oranžovohnědé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo JANSSEN a na druhé straně G a pod ním 12.  
	Blistr (průhledný PVC-PE-PVDC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL FLM 56X12MG kód SÚKL: 10332
	TBL FLM 112X12MG kód SÚKL: 10333
	TBL FLM 168X12MG kód SÚKL: 10334
IS: 	Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: 	N06DA04
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C.
------------------------------------------------------------
48/126/01-C
RESOVIST
V: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
D: 	SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo
S: 	Ferucarbotranum		489 mg		756 mg	 	864 mg
	(odp. Ferrum		25.1 mg		39.1 mg	 	44.7 mg)
					v 0.9 ml		v 1.4 ml		v 1.6 ml
PP: 	Červenohnědý roztok.
	a) injekční lahvička - bezbarvá skleněná lahvička, černá chlorbutylová zátka, hliníkový pertl, PP černý kryt, štítek.
	b) předplněná injekční stříkačka - bezbarvá skleněná injekční stříkačka s potiskem, na jedné straně modrošedá chlorbutylová zátka s plastovým stlačitelným pístem, na druhé straně zúžená a uzavřená snímatelným modrošedým chlorbutylovým krytem, PVC/papír blistr.
           Samostatně v blistru (PVC/papír) balený plastový adaptér. Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B:	INJ SOL 1X0.9 ML STŘ kód SÚKL: 02251
	INJ SOL 5X0.9 ML STŘ kód SÚKL: 02252
	INJ SOL 10X0.9 ML STŘ kód SÚKL: 02253
	INJ SOL 1X1.4 ML STŘ kód SÚKL: 02254
	INJ SOL 5X1.4 ML STŘ kód SÚKL: 02255
	INJ SOL 10X1.4 ML STŘ kód SÚKL: 02256
	INJ SOL 1X1.6 ML LAHV kód SÚKL: 02250
IS: 	Diagnostica
ATC: 	V08CB03
PE: 	36
ZS.	 Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
14/114/01-C
TERBUTALIN AL 2,5
V: 	ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG, LAICHINGEN, Spolková republika Německo
D: 	ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG, LAICHINGEN, Spolková republika Německo
S: 	Terbutalini sulfas	 2.5 mg
PP: 	Kulaté bílé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně.   
	Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 50X2.5MG kód SÚKL: 70386
	TBL 100X2.5MG kód SÚKL: 70387
IS: 	Bronchodilatantia, antiasthmatica
ATC: 	R03CC03
PE: 	36
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
59/109/01-C
TYPHIM VI
V: 	PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS & VACCINS, LYON, Francie
D: 	PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS & VACCINS, LYON, Francie
S: 	Typhoidi capsulae vi polysaccharidum purif.	 25 rg
							v 0.5 ml
PP: 	Bezbarvá čirá tekutina bez přítomnosti makroskopických částic.    
Skleněná stříkačka s jehlou, gumový ochranný kryt, plastiková vanička, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ1X0.5ML/25RG-STR kód SÚKL: 86403
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	J07AP03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout.
 Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
42/104/01-C
VIRAMUNE
V: 	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
D: 	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
S: 	Nevirapinum hemihydricum	2.48 g
	(odp. Nevirapinum	 		2.4 g)
						ve 240 ml
PP: 	Bílá až téměř bílá homogenní suspenze.
Bílá HDPE hranatá lahvička s průsvitným páskem opatřeným kalibrační stupnicí na jednom boku, dvoudílný bezpečnostní uzávěr (vnější díl bílý HDPE, vnitřní díl přírodní PE) s LDPE pěnovou vložkou. Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. Součástí balení je 5 ml dávkovací stříkačka (čirý PP, píst bílý PE, těsnění silikonová pryž) a adaptér lahvička - stříkačka (LDPE).
B: 	POR SUS 1X240ML 1% kód SÚKL: 58492
IS: 	Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
ATC: 	J05AG01
PE: 	24. Po prvním otevření 2 měsíce.
ZS: 	Za obyčejné teploty.
------------------------------------------------------------
68/131/01-C
ZYPREXA 2,5 mg
V: 	ELI LILLY AND COMPANY LTD., BASINGSTOKE,HAMPSHIRE, Velká Británie
D: 	ELI LILLY EXPORT S.A., ŽENEVA, Švýcarsko
S: 	Olanzapinum	 2.5 mg
PP: 	Bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně s potiskem LILLY a kódem 4112.
	Al, PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 28X2.5MG kód SÚKL: 05772
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AH03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C v původním obalu.
------------------------------------------------------------





2.
Oznámení o změně ve vedení Národní referenční laboratoře
 pro diagnostiku syfilis

Zn.: HEM-300-25.2.02
Ref.: MUDr. Adriena Hammerová


	Ministerstvo zdravotnictví schválilo změnu ve vedení Národní referenční laboratoře pro diagnostiku syfilis ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (EP Klimentská).
Vedením byla pověřena MUDr. Hana Zákoucká.


MUDr. Michael Vít v.r.
Hlavní hygienik ČR








3.
Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění
	

Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se (od částky 11/1998) průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kursivou):

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák.č.354/1999 Sb., ve znění zák.č.17/2000 Sb., zák.č.132/2000 Sb., zák. č. 57/2001 Sb.,  zák.č.185/2001 Sb. , zák. č. 407/2001 Sb. a úplného znění zák.č.55/2002 Sb.


č.167/1998 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek



č. 54/2002 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhl. č. 143/2000 Sb. a vyhl. č. 82/2002 Sb.


č. 304/1998 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory 





č. 83/2002 Sb.




Opatření Ministerstva zdravotnictví č. 11 ze dne 29. ledna 2002, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002


(publ.)
v částce 39/2002 Sb.





Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR o znaleckých komisích, ve znění vyhl. č. 105/2002 Sb.


č. 221/1995 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhl. MZ č. 55/2000 Sb., vyhl. č. 135/2000 Sb., vyhl. č. 449/2000 Sb. a vyhl. č. 101/2002 Sb.


č. 134/1998 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhl.č.106/2000 Sb.


č. 273/2000 Sb.


