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 Z P R Á V Y   A   S D Ě L E N Í



1.

Informace
o postupu při provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

Zn.: POJ-946/13
REF.: JUDr. Josef Kunc


Na základě žádostí řady zdravotnických zařízení o informace o tom, jak postupovat v případě, kdy zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči občanu státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení,  Ministerstvo zdravotnictví sděluje:

Česká republika uzavírá s ostatními státy smlouvy o sociálním zabezpečení, jejichž obsahem je též oblast zdravotního pojištění. V současné době jsou v platnosti smlouvy o sociálním zabezpečení s Rakouskem, Chorvatskem a Lucemburskem, v srpnu či září tohoto roku by měla vstoupit v platnost smlouva se SRN a v druhé polovině roku 2002 smlouva s Itálií, Jugoslávií a popř. též se Španělskem. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz, které je na základě pověření ministra zdravotnictví styčným místem pro výkon těchto smluv. 

Uvedené smlouvy jsou postaveny, na rozdíl od dosavadních  Dohod o bezplatné zdravotní péči, na  principu pojištění, a úhrady za poskytnutí zdravotní péče budou  prováděny jednotlivými pojišťovnami, nikoli státem. Zdravotní péči poskytnutou pojištěnému cizinci naším zdravotnickým zařízením uhradí tedy jeho domovská zdravotní pojišťovna. Tuto úhradu však neprovede přímo, ale prostřednictvím některé z našich zdravotních pojišťoven, konkrétně té, u které se ten který cizinec předem zaregistruje. Tato tuzemská zdravotní pojišťovna pak zdravotní péči poskytnutou cizinci, který je u ní registrován, zdravotnickému zařízení uhradí tak, jako by se jednalo o jejího vlastního pojištěnce a následně se pak s jeho domovskou zdravotní pojišťovnou vyrovná. Zdravotnické zařízení tedy do přímých vztahů se zahraniční zdravotní pojišťovnou nevstupuje (jako je tomu v případě smlouvy se Slovenskem, kdy se tuzemské zdravotnické zařízení obrací ve věcech úhrady poskytnuté péče přímo na příslušnou zdravotní pojišťovnu Slovenské republiky).  

Pojištěnec smluvního státu by se tedy pro uplatnění nároku na zdravotní péči v ČR na základě smlouvy o sociálním zabezpečení měl zaregistrovat u některé z tuzemských zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovna, u které se tento pojištěnec zaregistruje, mu vydá Potvrzení o registraci (dále „Potvrzení“), které obsahuje mj. zvlášť generované číslo pojištěnce v ČR, dobu, po níž má nárok na zdravotní péči a rozsah této péče. Pokud se pak v případě potřeby tento pojištěnec obrátí na tuzemské zdravotnické zařízení a předloží mu Potvrzení, má na jeho základě stejné postavení jako tuzemský pojištěnec a  jeho péči reviduje a hradí zdravotní pojišťovna, která mu Potvrzení vydala. Může samozřejmě nastat situace, že zahraniční pojištěnec není u tuzemské zdravotní pojišťovny předem .. zaregistrován a Potvrzení tedy nemá. V takovém případě by měl mít u sebe formulář vystavený svou zahraniční zdravotní pojišťovnou, potvrzující jeho nárok na věcné dávky při pobytu na území ČR (dále „osobní formulář“, u Rakouska půjde o formulář A/CZ 3, u všech ostatních států o formuláře s číslem 111).  Nelze vyloučit ani situaci, kdy zahraniční pojištěnec nebude mít u sebe ani Potvrzení, ani svůj osobní formulář.

V případě ambulantního ošetření, kdy zahraniční pojištěnec nebude registrován tuzemskou zdravotní pojišťovnou a nebude mít Potvrzení, může být po něm vyžadována hotovostní platba, bez ohledu na to, jestli disponuje osobním formulářem nebo ne. V takovém případě ho lze vždy upozornit na to, že si zaplacenou částku může po návratu nechat svojí pojišťovnou refundovat. Pokud však zahraniční pojištěnec nemůže nebo odmítá poskytnutou péči zaplatit a přitom osobním formulářem disponuje, může se zdravotnické zařízení s jeho osobním formulářem obrátit na některou tuzemskou zdravotní pojišťovnu a požádat ji o dodatečnou registraci ošetřeného zahraničního pojištěnce s tím, že touto dodatečnou registrací tato pojišťovna na sebe bere závazek poskytnutou péči uhradit.

V případě hospitalizace si zahraniční pojištěnec, který dosud není registrován, může přímo v nemocnici vybrat tuzemskou zdravotní pojišťovnu, která je s touto nemocnicí ve smluvním vztahu. Na tuto pojišťovnu se pak nemocnice obrátí s jeho osobním formulářem a požádá ji, aby pacienta dodatečně zaregistrovala. Současně s touto žádostí ji zašle  formulář „Oznámení o hospitalizaci“, na němž vyznačí především diagnózu a předpokládanou dobu hospitalizace. Tento formulář je pro každou zemi ke stažení na www.cmu.cz a měl by být k dispozici i na pobočkách zdravotních pojišťoven.  

Jestliže však pacient nemá u sebe ani svůj osobní formulář, může nemocnice zaslat zdravotní pojišťovně, kterou si pacient zvolí, pouze Oznámení o hospitalizaci a  současně ji požádat, aby si prostřednictvím tohoto oznámení jeho osobní formulář od jeho domovské pojišťovny dodatečně vyžádala. Nemocnice se může pro získání osobního formuláře pacienta obrátit na zahraniční pojišťovnu také sama nebo např. prostřednictvím rodinných příslušníků pacienta. V takovém případě se však na tuzemskou zdravotní pojišťovnu obrátí až poté, co osobní formulář pacienta obdrží. Předpokladem získání osobního formuláře je samozřejmě zjištění, u které zahraniční pojišťovny je pacient pojištěn. Vzhledem k tomu, osobní formulář představuje závazek zahraniční pojišťovny uhradit  náklady spojené se zdravotní péčí poskytnutou podle mezinárodní smlouvy, může tuzemská zdravotní pojišťovna tento závazek převzít a zahraničního pojištěnce zaregistrovat až tehdy, co jeho osobní formulář obdrží. Po jeho registraci pak jeho péči hradí a reviduje ve stejných termínech a za stejných podmínek jako za své vlastní pojištěnce.


Ing. Antonín Hlaváček, CSc.  v.r.
náměstek ministra

2.

Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2001
(září až prosinec )


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: ZÁŘÍ 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
76/297/01-C
AMINOVEN 5%
V: 	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, GRAZ, Rakousko
D: 	FRESENIUS KABI AB, UPPSALA, Švédsko
S: 	Isoleucinum	 1.25 g
	Leucinum		 1.85 g
	Lysini acetas	 2.33 g
	(odp. Lysinum	 1.65 g)
	Methioninum	 1.08 g
	Phenylalaninum	 1.28 g
	Threoninum	 1.1 g
	Tryptophanum	 500 mg
	Valinum		 1.55 g
	Argininum	 3 g
	Histidinum	 750 mg
Alaninum		 3.5 g
	Glycinum	 	2.75 g
	Prolinum		2.8 g
	Serinum	 	1.63 g
	Tyrosinum	 100 mg
	Taurinum	 	250 mg
				v 500 ml
PP: 	Čirý nejvýše nažloutlý roztok.    
	Láhev z bezbarvého skla (typ II), pryžová zátka (brombutyl), hliníkový pertl, plastový kryt, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 1X500ML kód SÚKL: 32813
	INF SOL 10X500ML kód SÚKL: 03925
	INF SOL 1X1000ML kód SÚKL: 32814
	INF SOL 6X1000ML kód SÚKL: 03926
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS: 	Chránit před světlem a mrazem. Po otevření ihned použít.
------------------------------------------------------------
76/298/01-C
AMINOVEN 10%
V: 	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, GRAZ, Rakousko
D: 	FRESENIUS KABI AB, UPPSALA, Švédsko
S: 	Isoleucinum	 2.5 g
	Leucinum		 3.7 g
	Lysini acetas	 4.66 g
	(odp. Lysinum	 3.3 g)
	Methioninum	 2.15 g
	Phenylalaninum	 2.55 g
	Threoninum	 2.2 g
	Tryptophanum	 1 g
	Valinum		 3.1 g
	Argininum	 6 g
	Histidinum	 1.5 g
	Alaninum	 	7 g
	Glycinum	 	5.5 g
	Prolinum	 	5.6 g
	Serinum		 3.25 g
	Tyrosinum	 200 mg
	Taurinum	 	500 mg
				v 500 ml
PP: 	Čirý nejvýše nažloutlý roztok.    
	Láhev z bezbarvého skla (typ II), pryžová zátka (brombutyl), hliníkový pertl, plastový kryt, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 1X500ML kód SÚKL: 32812
	INF SOL 10X500ML kód SÚKL: 03930
	INF SOL 1X1000ML kód SÚKL: 32811
	INF SOL 6X1000ML kód SÚKL: 03933
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS: 	Chránit před světlem a mrazem. Po otevření použít ihned.
------------------------------------------------------------
76/299/01-C
AMINOVEN 15%
V: 	FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, GRAZ, Rakousko
D: 	FRESENIUS KABI AB, UPPSALA, Švédsko
S: 	Isoleucinum	 2.6 g
	Leucinum		 4.45 g
	Methioninum	 1.9 g
	Lysini acetas	 7.83 g
	(odp. Lysinum	 5.55 g)
	Phenylalaninum	 2.75 g
	Threoninum	 4.3 g
	Tryptophanum	 800 mg
	Valinum	 	2.25 g
	Argininum	 10 g
	Histidinum	 3.65 g
	Alaninum	 	12.5 g
	Glycinum		 9.25 g
	Prolinum		 8.5 g
	Serinum	 	4.8 g
	Tyrosinum	 200 mg
	Taurinum	 	1 g
				v 500 ml
PP: 	Čirý nejvýše nažloutlý roztok.    
	Láhev z bezbarvého skla (typ II), pryžová zátka (brombutyl), hliníkový pertl, plastový kryt, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 1X250ML kód SÚKL: 32816
	INF SOL 10X250ML kód SÚKL: 03972
	INF SOL 1X500ML kód SÚKL: 32817
	INF SOL 10X500ML kód SÚKL: 03973
	INF SOL 1X1000ML kód SÚKL: 32815
	INF SOL 6X1000ML kód SÚKL: 03974
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS:	Chránit před světlem a mrazem. Po otevření ihned spotřebovat.
------------------------------------------------------------
76/262/01-C
CLINIMIX N9G20E
V: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
D: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
S: 	Leucinum	 			2.01 g
	Phenylalaninum			 1.54 g
	Methioninum			 1.1 g
	Lysini hydrochloridum		 2 g
	(odp. Lysinum	 		1.6 g)
	Isoleucinum	 		1.65 g
	Valinum				 1.6 g
	Histidinum			 1.32 g
	Threoninum			1.16 g
	Tryptophanum	 		495 mg
	Alaninum				 5.7 g
	Argininum			 3.17 g
	Glycinum	 			2.83 g
	Prolinum	 			1.87 g
	Serinum	 			1.38 g
	Tyrosinum	 		110 mg
	Natrii acetas			 2.16 g
	Kalii hydrogenophosphas		 2.61 g
	Natrii chloridum	 		1.12 g
	Magnesii chloridum hexahydricum	 510 mg
	Glucosum monohydricum	 	110 g
	(odp. Glucosum			 100 g)
	Calcii chloridum dihydricum	 331 mg
						v 1000 ml
PP: 	a) Čirý roztok bez mechanických nečistot.
	b) Bezbarvý nebo slabě žlutý roztok.   
	Dvoukomorový vícevrstevný (EP+SEBS/EVA/mod.EVA/PCCE) plastikový vak (1000 ml + 1000 ml), přepážka vedena podélně, se třemi konektory, v laminátovém transparentním nebo Al přebalu, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 8X1000ML kód SÚKL: 53879
	INF SOL 6X1500ML kód SÚKL: 31988
	INF SOL 4X2000ML kód SÚKL: 31989
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem. Po smíchání použít do 24 hodin.
------------------------------------------------------------
76/263/01-C
CLINIMIX N14G30E
V: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
D: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
S: 	Leucinum				 3.11 g
	Phenylalaninum		 	2.38 g
	Methioninum	 		1.7 g
	Lysini hydrochloridum		 3.08 g
	(odp. Lysinum	 		2.47 g)
	Isoleucinum			 2.55 g
	Valinum			 	2.47 g
	Histidinum		 	2.04 g
	Threoninum			 1.79 g
	Tryptophanum	 		765 mg
	Alaninum				 8.8 g
	Argininum	 		4.89 g
	Glycinum				 4.38 g
	Prolinum				 2.89 g
	Serinum				 2.13 g
	Tyrosinum			 170 mg
	Natrii acetas trihydricus		 2.97 g
	Kalii hydrogenophosphas		 2.61 g
	Natrii chloridum			 770 mg
	Magnesii chloridum hexahydricum	 510 mg
	Glucosum monohydricum		 165 g
	(odp. Glucosum			 150 g)
	Calcii chloridum dihydricum	 331 mg
						v 1000 ml
PP: 	a) Čirý roztok bez mechanických nečistot.
	b) Bezbarvý nebo slabě žlutý roztok.   
	Dvoukomorový vícevrstevný (EP+SEBS/EVA/mod.EVA/PCCE) plastikový vak (1000 ml + 1000 ml), přepážka vedena podélně, se třemi konektory, v laminátovém transparentním nebo Al přebalu, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 8X1000ML kód SÚKL: 53881
	INF SOL 6X1500ML kód SÚKL: 31984
	INF SOL 4X2000ML kód SÚKL: 31985
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem. Po smíchání použít do 24 hodin.
------------------------------------------------------------
76/264/01-C
CLINIMIX N17G35E
V: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
D: 	BAXTER HEALTHCARE LTD., CAXTON WAY,  THETFORD, Velká Británie
S: 	Leucinum				 3.65 g
	Phenylalaninum			 2.8 g
	Methioninum			 2 g
	Lysini hydrochloridum	 	3.63 g
	(odp. Lysinum	 		2.9 g)
	Isoleucinum	 		3 g
	Valinum				 2.9 g
	Histidinum			 2.4 g
	Threoninum			 2.1 g
	Tryptophanum	 		900 mg
	Alaninum	 			10.4 g
	Argininum			 5.75 g
	Glycinum	 			5.15 g
	Prolinum	 			3.4 g
	Serinum				 2.5 g
	Tyrosinum	 		200 mg
	Natrii acetas trihydricus		 3.4 g
	Kalii hydrogenophosphas	 	2.61 g
	Natrii chloridum	 		585 mg
	Magnesii chloridum hexahydricum	 510 mg
	Glucosum monohydricum	 	193 g
	(odp. Glucosum	 		175 g)
	Calcii chloridum dihydricum	 331 mg
						v 1000 ml
PP: 	a) Čirý roztok bez mechanických nečistot.
	b) Bezbarvý nebo slabě žlutý roztok.   
	Dvoukomorový vícevrstevný (EP+SEBS/EVA/mod.EVA/PCCE) plastový vak (1000ml + 1000ml), přepážka vedena podélně, se třemi konektory, v laminátovém transparentním nebo Al přebalu, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF SOL 8X1000ML kód SÚKL: 53882
	INF SOL 6X1500ML kód SÚKL: 31986
	INF SOL 4X2000ML kód SÚKL: 31987
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem. Po smíchání použít do 24 hodin.
------------------------------------------------------------
58/289/01-C
E-COR 2,5
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 2.5 mg
PP: 	Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami.    
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 20X2.5MG kód SÚKL: 32178
	POR TBL NOB 30X2.5MG kód SÚKL: 32179
	POR TBL NOB 100X2.5MG kód SÚKL: 32180
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/290/01-C
E-COR 5
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 5 mg
PP: 	Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 20X5MG kód SÚKL: 32181
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL: 32182
	POR TBL NOB 100X5MG kód SÚKL: 32183
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/291/01-C
E-COR 10
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 10 mg
PP: 	Kulaté ploché tablety broskvové barvy se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 20X10MG kód SÚKL: 32184
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL: 32185
	POR TBL NOB 100X10MG kód SÚKL: 32186
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/292/01-C
E-COR 20
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Enalaprili hydrogenomaleas	 20 mg
PP: 	Kulaté ploché tablety světle oranžové barvy se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.   
	OPA-Al-PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 20X20MG kód SÚKL: 32187
	POR TBL NOB 30X20MG kód SÚKL: 32188
	POR TBLNOB100X20MG kód SÚKL: 32189
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
86/288/01-C
FEROGLOBIN B 12
V: 	VITABIOTICS LTD, LONDÝN, Velká Británie
D: 	VITABIOTICS LTD, LONDÝN, Velká Británie
S: 	Ferrosi fumaras	 		  73 mg
	(odp. Ferrum			 24 mg)
	Zinci sulfas heptahydricus		 52.8 mg
	(odp. Zincum			 12 mg)
	Cupri sulfas pentahydricus	 	 7.86 mg
	(odp. Cuprum			  2 mg)
	Acidum folicum	 	 	 0.5 mg
	Cyanocobalaminum	 	 0.01 mg
	Pyridoxini hydrochloridum	 	 5 mg
PP: 	Tvrdé bezbarvé transparentní želatinové tobolky, uvnitř zelené, žluté a hnědé kulaté peletky.   
	Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	CPS 30 kód SÚKL: 56426
IS: 	Vitamina, vitagena
ATC: 	B03AE10
PE: 	36
ZS: 	V původním vnitřním obalu při teplotě do 25°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
24/296/01-C
LETIZEN S
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 na jedné straně.   
	Blistr Al/PVC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 7X10MG kód SÚKL: 32299
IS: 	Antihistaminica, histamin
ATC: 	R06AE07
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30°C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
39/285/01-C
SELENASE PERORAL
V: 	G.N.PHARM ARZNEIMITTEL GMBH FELLACH, Spolková republika Německo
D: 	G.N.PHARM ARZNEIMITTEL GMBH FELLACH, Spolková republika Německo
S: 	Natrii selenis pentahydricus	 0.33 mg
	Selenium	 		100 rg
					ve 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	Ampule z bílého průhledného LDPE, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	SOL 10X2ML/100RGSE kód SÚKL: 54144
	SOL 50X2ML/100RGSE kód SÚKL: 54145
IS: 	Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci
ATC: 	A12CE01
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
39/286/01-C
SELENASE PRO INJECTIONE
V: 	WASSERBURGER ARZNEIMITTELWERK, DR.MADAUS GMBH, WASSERBURG, Spolková republika Německo
D: 	G.N.PHARM ARZNEIMITTEL GMBH FELLACH, Spolková republika Německo
S: 	Natrii selenis pentahydricus	 1.67 mg		0.34 mg
	Selenium			 0.5 mg		0.1 mg
PP: 	Čirý bezbarvý roztok bez mechanických nečistot.    
	2ml odlamovací ampule z čirého skla 1. třídy, tvarovaná fólie, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
10ml lahvičky z čirého skla 1. třídy s brombutylovou zátkou a Al pertlem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 2X10ML/500RGSE kód SÚKL: 54146
	INJ 10X2ML/100RGSE kód SÚKL: 54147
	INJ 10X10ML/500RGSE kód SÚKL: 54148
	INJ 50X2ML/100RGSE kód SÚKL: 54149
IS: 	Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci
ATC: 	A12CE01
PE: 	48
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
31/293/01-C
SIMIREX 10 mg
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LABORATOIRES IREX,LE PLESSIS ROBINS, Francie
S: 	Simvastatinum	 10 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 10.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 20X10MG kód SÚKL: 10384(E)
	POR TBL FLM 20X10MG kód SÚKL: 10385(CZ)
	POR TBL FLM 30X10MG kód SÚKL: 10390(E)
	POR TBL FLM 30X10MG kód SÚKL: 10391(CZ)
	POR TBL FLM 50X10MG kód SÚKL: 10398(E)
	POR TBL FLM 50X10MG kód SÚKL: 10402(CZ)
	POR TBL FLM 100X10MG kód SÚKL: 10405(E)
	POR TBL FLM 100X10MG kód SÚKL: 10406(CZ)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě. Uchovávat v původním obalu.
------------------------------------------------------------
31/294/01-C
SIMIREX 20 mg
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LABORATOIRES IREX,LE PLESSIS ROBINS, Francie
S: 	Simvastatinum	 20 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 20.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 20X20MG kód SÚKL: 10417(E)
	POR TBL FLM 20X20MG kód SÚKL: 10418(CZ)
	POR TBL FLM 30X20MG kód SÚKL: 10422(E)
	POR TBL FLM 30X20MG kód SÚKL: 10423(CZ)
	POR TBL FLM 50X20MG kód SÚKL: 10434(E)
	POR TBL FLM 50X20MG kód SÚKL: 10435(CZ)
	POR TBL FLM 100X20MG kód SÚKL: 10438(E)
	POR TBL FLM 100X20MG kód SÚKL: 10444(CZ)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě. Uchovávat v původním obalu.
------------------------------------------------------------
31/295/01-C
SIMIREX 40 mg
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LABORATOIRES IREX,LE PLESSIS ROBINS, Francie
S: 	Simvastatinum	 40 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 40.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 20X40MG kód SÚKL: 10448(E)
	POR TBL FLM 20X40MG kód SÚKL: 10449(CZ)
	POR TBL FLM 30X40MG kód SÚKL: 10459(E)
	POR TBL FLM 30X40MG kód SÚKL: 10460(CZ)
	POR TBL FLM 50X40MG kód SÚKL: 10466(E)
	POR TBL FLM 50X40MG kód SÚKL: 10472(CZ)
	POR TBL FLM 100X40MG kód SÚKL: 10491(E)
	POR TBL FLM 100X40MG kód SÚKL: 10493(CZ)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě. Uchovávat v původním obalu.
------------------------------------------------------------
86/287/01-C
VITAMIN D 5000 - SLOVAKOFARMA
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Colecalciferolum		5 mg
	(odp. Colecalciferolum	 5 KU)
PP: 	Hnědé kulaté měkké želatinové tobolky, uvnitř tobolky světležlutý olej.   
	Lahvička z hnědého skla, šroubovací uzávěr s pojistnou vložkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS MOL 30X5KU kód SÚKL: 59690
IS: 	Vitamina, vitagena
ATC: 	A11CC05
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
86/284/01-C
VITAMIN E 100 SVUS
V: 	SVUS A.S., HRADEC KRÁLOVÉ, Česká republika
D: 	SVUS A.S., HRADEC KRÁLOVÉ, Česká republika
S: 	Tocoferoli alfa dl acetas	 100 mg
PP: 	Měkké želatinové tobolky, průhledné, světle žluté barvy, oválného tvaru, uvnitř tobolky čirý nažloutlý olej.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS MOL 30X100MG kód SÚKL: 58127
	POR CPS MOL 60X100MG kód SÚKL: 58128
	POR CPS MOL 90X100MG kód SÚKL: 58129
IS: 	Vitamina, vitagena
ATC: 	A11HA03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 30 °C v původním vnitřním i vnějším obale.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------


Nově registrované přípravky a změny v registracích v období: ŘÍJEN 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

UT         - mezinárodní jednotka


II.	NOVÉ REGISTRACE
46/316/01-C
ACERBIOL GEL (PH3)
V: 	 VITAFARMA S.L., HERNANI, Španělsko
D: 	 VITAFARMA S.L., HERNANI, Španělsko
S: 	Propylenglycoli hydrogenomalas	 144 mg
	Acidum malicum	 		188 mg
	Acidum benzoicum		 20 mg
	Acidum salicylicum		 5.2 mg
	Propylenglycolum			 1.4 g
						ve 40 g gelu
PP: 	Bezbarvý gel, téměř bez zápachu.    
	Al tuba s vnitřním epoxidovým potahem, šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM GEL 1X40GM kód SÚKL: 57431
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D02AF
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
07/327/01-C
ALGYL
V: 	MEDICAMENTA VYSOKÉ MÝTO A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika
D: 	MEGAMED SPOL.S.R.O., Česká republika
S: 	Paracetamolum	 200 mg
	Coffeinum	 70 mg
PP: 	Bílé, až bílé s drobnými tmavšími skvrnami, kulaté ploché tablety hladkého neporušeného povrchu se zkosenými hranami, o průměru 12,0 ± 0,1 mm, bez zápachu. 
	Blistr (Al/průhledný bezbarvý PVC), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 10 kód SÚKL: 58265
IS: 	Analgetica,antipyretica
ATC: 	N02BE51
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 10 až 25 °C, uchovávat v původním vnitřním obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
83/336/01-C
BETAHISTIN 8 mg GENERICS
V: 	MACDERMOTT LABORATORIES T/A GERARD LABORATORIES, DUBLIN, Irsko
D: 	GENERICS UK LTD, POTTERS BAR, HERTS, Velká Británie
S: 	Betahistini dihydrochloridum	 8 mg
PP: 	Bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyrytým označením BH 8 a na druhé s označením G.  
	PP kontejner, PE vložka, PE uzávěr, příbalová informace v českém jazyce mezi vložkou a uzávěrem, etiketa.
B: 	POR TBL NOB 30X8MG kód SÚKL: 64848
	POR TBL NOB 100X8MG kód SÚKL: 64849
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	N07CA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat v dobře uzavřeném obalu (v suchu).
------------------------------------------------------------
83/337/01-C
BETAHISTIN 16 mg GENERICS
V: 	MACDERMOTT LABORATORIES T/A GERARD LABORATORIES, DUBLIN, Irsko
D: 	GENERICS UK LTD, POTTERS BAR, HERTS, Velká Británie
S: 	Betahistini dihydrochloridum	 16 mg
PP: 	Bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyrytým označením BH 16 a na druhé s označením G.   
	PP kontejner, PE vložka, PE uzávěr, příbalová informace v českém jazyce mezi vložkou a uzávěrem, etiketa.
B: 	POR TBL NOB 30X16MG kód SÚKL: 64846
	POR TBL NOB 100X16MG kód SÚKL: 64847
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	N07CA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat v dobře uzavřeném obalu (v suchu).
------------------------------------------------------------
49/267/01-C
CIZAPRID 5 LÉČIVA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Cisapridum monohydricum	 5.19 mg
	(odp. Cisapridum	 	 5 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně a označením P na jedné a 5 na druhé polovině. Na straně druhé označení LEX.  
	PVC/AL blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X5MG kód SÚKL: 01785
IS: 	Digestiva, adsorbentia, acida
ATC: 	A03FA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
49/268/01-C
CIZAPRID 10 LÉČIVA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Cisapridum monohydricum	 10.4 mg
	(odp. Cisapridum	 	 10 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé podlouhlé tablety s půlicí rýhou na jedné straně a označením P na jedné a 10 na druhé polovině. Na straně druhé označení LEX.  
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X10MG kód SÚKL: 01786
IS: 	Digestiva, adsorbentia, acida
ATC: 	A03FA02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
16/338/01-C
CLEXANE FORTE
V: 	RHÔNE POULENC RORER,PHARMA SPECIALITES, MAISON ALFORT CEDEX, Francie
D: 	RHÔNE-POULENC RORER, MONTROUGE, Francie
S: 	Enoxaparinum natricum		 90 mg		120 mg		150 mg
	(odp. Enoxaparinum natricum	 9 KU		12 KU		15 KU)
						v 0.6 ml		0.8 ml		1 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.    
	Skleněná injekční stříkačka pro jednorázové použití s plastickým pístem a gumovým krytem, plastický přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 2X90MG/0.6ML kód SÚKL: 58735
	INJ SOL 10X90MG/0.6ML kód SÚKL: 58808
	INJ SOL 2X120MG/0.8ML kód SÚKL: 58736
	INJ SOL 10X120MG/0.8ML kód SÚKL: 58809
	INJ SOL 2X150MG/1ML kód SÚKL: 58737
	INJ SOL 10X150MG/ML kód SÚKL: 58810
IS: 	Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)
ATC: 	B01AB05
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
05/322/01-C
DIPRIVAN 2%
V: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
D: 	ASTRAZENECA UK LTD., MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie
S: 	Propofolum	 1 g v 50 ml
PP: 	Bílá emulze.    
	Čirá bezbarvá skleněná lahvička, bromobutylová zátka, Al pertl, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF EML 1X50ML kód SÚKL: 03860
IS: 	Anaesthetica (celková)
ATC: 	N01AX10
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, nesmí zmrznout.
------------------------------------------------------------
58/340/01-C
DIROTON 2,5 mg
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Lisinoprilum dihydricum	 2.72 mg
	(odp. Lisinoprilum	 	 2.5 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo 2,5, na druhé straně s půlicí rýhou.  
	PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 28X2.5MG kód SÚKL: 02930
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C.
------------------------------------------------------------
44/300/01-C
EPIRUBICIN EBEWE 2 mg/ml
V: 	EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko
D: 	EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko
S: 	Epirubicini hydrochloridum	 	10 mg	      40 mg            50 mg	   100 mg       200 mg	
(odp. Epirubicinum		 9.37 mg	       37.5 mg        46.9 mg     93.7 mg      187.4 mg)
						v 5 ml	       20 ml	25 ml	   50 ml	        100 ml
PP: 	Čirý červený roztok.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, oranžový PP chránič, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF CNC SOL 1X5ML kód SÚKL: 58979
	INF CNC SOL 1X20ML kód SÚKL: 58982
	INF CNC SOL 1X25ML kód SÚKL: 58983
	INF CNC SOL 1X50ML kód SÚKL: 58984
INF CNC SOL 1X100ML kód SÚKL: 58745
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L01DB03
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
29/310/01-C
FASTURTEC 1,5 mg
V: 	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, NOTRE DAME DE BONDEVILLE, Francie
D: 	SANOFI-SYNTHÉLABO, PARIS, Francie
S: 	Rasburicasum	 			1.5 mg
							v 1.5 mg
PP: 	1) Bílý až téměř bílý lyofilizát.
	2) Čirý bezbarvý roztok.   
	1) Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla (3 ml, typ I), šedá chlorobutylová pryžová zátka, AL uzávěr, světle zelený PP kryt.
	2) Ampule z bezbarvého skla (2 ml, typ I), blistr, příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.
B: 	INF PSO LQF 3X1.5MG kód SÚKL: 31610
IS: 	Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
ATC: 	V03AF
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C (v chladničce), chránit před mrazem. Po rekonstituci 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, chránit před mrazem.
------------------------------------------------------------
94/317/01-C
FELIS 425
V: 	SALUTAS PHARMA GMBH, BARLEBEN, Spolková republika Německo
D: 	HEXAL AG, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo
S: 	Hyperici extractum siccum	 425 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky, spodní část červená, vrchní zelená. Uvnitř: šedohnědý granulát charakteristického aromatického zápachu. 
	Blistr PP/PP, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS DUR 30X425MG kód SÚKL: 58480
	POR CPS DUR 60X425MG kód SÚKL: 58481
	POR CPS DUR 100X425MG kód SÚKL: 58482
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
88/320/01-C
FLUDEOXYGLUKOSA INJ.
V: 	ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU AV ČR, ŘEŽ U PRAHY, Česká republika
D: 	ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU AV ČR, ŘEŽ U PRAHY, Česká republika
S:         Fludeoxyglucosum (18 f)	 0.5 GB  1GB   2GB   3GB   4GB   5GB   6GB   7GB   8GB   9GB   10GB  	                                          12GB   15GB   	
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou, opatřená štítkem, olověný kontejner opatřený štítkem, polyethylenová fólie, plechovka opatřená štítkem, příbalová informace, papírová krabice se znakem radiačního nebezpečí.
B: 	INJ 0.5GB kód SÚKL: 31554
	INJ 1GB kód SÚKL: 31555
	INJ 2GB kód SÚKL: 31556
	INJ 3GB kód SÚKL: 31557
	INJ 4GB kód SÚKL: 31558
	INJ 5GB kód SÚKL: 31559
	INJ 6GB kód SÚKL: 31560
	INJ 7GB kód SÚKL: 31561
	INJ 8GB kód SÚKL: 31562
	INJ 9GB kód SÚKL: 31563
	INJ 10GB kód SÚKL: 31564
	INJ 12GB kód SÚKL: 31565
	INJ 15GB kód SÚKL: 31566
IS: 	Radiopharmaca
ATC: 	V09
PE: 	8 hodin od data a hodiny standardizace
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C za podmínek pro radioaktivní látky.
------------------------------------------------------------
44/312/01-C
FLUORO-URACIL ICN
V: 	SOLCO BASLE LTD, BIRSFELDEN, Švýcarsko
D: 	ICN CZECH REPUBLIC A.S., ROZTOKY U PRAHY, Česká republika
S: 	Fluorouracilum	 250 mg		500 mg		1 g		5 g
				v 5 ml		10 ml		20 ml		100 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová butylová zátka, hliníkový uzávěr, plastikový kryt, tvarovaná fólie, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 5X5ML/250MG kód SÚKL: 58240
	INJ SOL 10X5ML/250MG kód SÚKL: 32750
	INJ SOL 5X10ML/500MG kód SÚKL: 32751
	INJ SOL 5X20ML/1GM kód SÚKL: 32752
	INJ SOL 1X100ML/5GM kód SÚKL: 32753
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L01BC02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
42/319/01-C
KALETRA
V: 	ABBOTT LABORATORIES LTD, QUEENBOROUGH, KENT, Velká Británie
	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
D: 	ABBOTT LABORATOIRES S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Lopinavirum	 133 mg
	Ritonavirum	 33.3 mg
PP: 	Podlouhlé oranžové měkké želatinové tobolky s černým potiskem "logo Abbott a PK", obsahující čirou tekutinu bez mechanických nečistot.
	a) Bílá HDPE lahvička s bílým PP bezpečnostním uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 90 tobolek.
	b) Blistr PVC/fluoropolymerová fólie. Každá krabička obsahuje 6 blistrů se 6 tobolkami. Jedno balení obsahuje 5 krabiček (180 tobolek). 
	Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS MOL 2X90-L kód SÚKL: 31753(GB)
	POR CPS MOL 2X90-L kód SÚKL: 31754(I)
	POR CPS MOL 1X180-B kód SÚKL: 31759(GB)
	POR CPS MOL 1X180-B kód SÚKL: 31760(I)
IS: 	Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)
ATC: 	J05AF30
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C (v lednici). Po vydání pacientovi až 42 dnů při teplotě do 25 °C. Je nutné zabránit vystavení léku nadměrnému teplu.
-------------------------------------------------------------
94/313/01-C
KLOSTERFRAU HYPERICUM
V: 	M.C.M KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN, Spolková republika Německo
D: 	M.C.M KLOSTERFRAU VERTRIEBS GMBH, KOLN, Spolková republika Německo
S: 	Hyperici extractum siccum	 140 mg
PP: 	Béžové lesklé obalené tablety.    
	Blistr AL/PVC/PVDC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 60X140MG kód SÚKL: 02175
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
21/330/01-C
LAMICTAL 2 mg
V: 	GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
D: 	THE WELLCOME FOUNDATION LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Lamotriginum	 2 mg
PP: 	Bílé nebo téměř bílé ploché kulaté tablety, na jedné straně se zkosenými hranami a označením LTG2, na druhé se dvěma vyraženými elipsami, které se v pravém úhlu překrývají, průměr tablety: 4,8 mm. 
	HDPE lékovka uzavřená zatavenou PET fólií a šroubovacím uzávěrem zabezpečeným před dětmi, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL MND 30X2MG kód SÚKL: 59691
IS: 	Antiepileptica, anticonvulsiva
ATC: 	N03AX09
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním vnitřním obalu při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
19/240/01-C
LEUCOVORIN CA LACHEMA 15
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Calcii folinas pentahydricus	 	19.1 mg
	(odp. Acidum folinicum	 	15 mg)
PP: 	Bílé až slabě žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 10 mm.   
	Blistr (PVC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30X15MG kód SÚKL: 54518
	POR TBL NOB 100X15MG kód SÚKL: 54519
IS: 	Antidota,detoxicantia
ATC: 	V03AF03
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------

19/241/01-C
LEUCOVORIN CA LACHEMA 25
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Calcii folinas pentahydricus	 	31.8 mg
	(odp. Acidum folinicum	 	25 mg)
PP: 	Bílé až slabě žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 12 mm.   
	Blistr (PVC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30X25MG kód SÚKL: 01671
	POR TBL NOB 100X25MG kód SÚKL: 01672
IS: 	Antidota,detoxicantia
ATC: 	V03AF03
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
19/242/01-C
LEUCOVORIN CA LACHEMA 450
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Calcii folinas pentahydricus	 572 mg
	(odp. Acidum folinicum	 450 mg)
					 ve 45 ml
PP: 	Čirý žlutý roztok.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, bromobutylová zátka, hliníkový uzávěr, výlisek z umělé hmoty (u velikosti balení 5 lahviček), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 1X45ML kód SÚKL: 01668
	INJ SOL 5X45ML kód SÚKL: 01669
IS: 	Antidota,detoxicantia
ATC: 	V03AF03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce. Po naředění prokázána stabilita 24 hodin při teplotě 23 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
19/243/01-C
LEUCOVORIN CA LACHEMA 800
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Calcii folinas pentahydricus	 1016 mg
	(odp. Acidum folinicum	 800 mg)
					 v 80 ml
PP: 	Čirý žlutý roztok.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, bromobutylová zátka, hliníkový uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 1X80ML kód SÚKL: 01670
IS: 	Antidota,detoxicantia
ATC: 	V03AF03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce. Po naředění prokázána stabilita 24 hodin při teplotě 23 °C, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
31/323/01-C
LIPART 5 mg
V: 	LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Slovinsko
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LEK POLSKA SP. Z. O. O., PRUSZKOW, Polsko
S: 	Simvastatinum	 5 mg
PP: 	Žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 5.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X5MG kód SÚKL: 03244(SLO)
	POR TBL FLM 30X5MG kód SÚKL: 03245(E)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
31/324/01-C
LIPART 10 mg
V: 	LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Slovinsko
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LEK POLSKA SP. Z. O. O., PRUSZKOW, Polsko
S: 	Simvastatinum	 10 mg
PP: 	Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 10.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X10MG kód SÚKL: 03246(SLO)
	POR TBL FLM 30X10MG kód SÚKL: 03247(E)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
31/325/01-C
LIPART 20 mg
V: 	LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Slovinsko
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LEK POLSKA SP. Z. O. O., PRUSZKOW, Polsko
S: 	Simvastatinum	 20 mg
PP: 	Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 20.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X20MG kód SÚKL: 03248(SLO)
	POR TBL FLM 30X20MG kód SÚKL: 03249(E)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
31/326/01-C
LIPART 40 mg
V: 	LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Slovinsko
	SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT, Španělsko
D: 	LEK POLSKA SP. Z. O. O., PRUSZKOW, Polsko
S: 	Simvastatinum	 40 mg
PP: 	Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně vyraženo SVT 40.  
	PVC/PE/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X40MG kód SÚKL: 03250(SLO)
	POR TBL FLM 30X40MG kód SÚKL: 03251(E)
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
44/335/01-C
MEGAPLEX 40 mg
V: 	PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR, BRNO, Česká republika
S: 	Megestroli acetas	 40 mg
PP: 	Bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyraženo MEGESTROL 40.   
	PVC/Al blistr (30, 60 a 100 tbl).
HDPE lahvička, LDPE víčko s odlamovacím pojistným kroužkem (100 tbl).
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30X40MG kód SÚKL: 32098
	POR TBL NOB 60X40MG kód SÚKL: 32099
	POR TBL NOB 100X40MG kód SÚKL: 32100(BLISTR)
	POR TBL NOB 100X40MG kód SÚKL: 32102(LAHVIČKA)
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L02AB01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
44/334/01-C
MEGAPLEX 160 mg
V: 	PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR, BRNO, Česká republika
S: 	Megestroli acetas	 160 mg
PP: 	Bílé podlouhlé bikonvexní tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyraženo MEGESTROL 160.   
	PVC/Al blistr (30, 60 a 100 tbl).
HDPE lahvička, LDPE víčko s odlamovacím pojistným kroužkem (100 tbl).
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30X160MG kód SÚKL: 32103
	POR TBL NOB 60X160 MG kód SÚKL: 32104
	POR TBL NOB 100X160MG kód SÚKL: 32105(BLISTR)
	POR TBL NOB 100X160 MG kód SÚKL: 32107(LAHVIČKA)
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L02AB01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
58/339/01-C
MICARDIS 20 mg
V: 	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
D: 	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
S: 	Telmisartanum	 20 mg
PP: 	Bílé až téměř bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo logo výrobce, na druhé 50H.   
	PA/AL/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 14X20MG kód SÚKL: 01142
	POR TBL NOB 28X20MG kód SÚKL: 01143
	POR TBL NOB 56X20MG kód SÚKL: 01144
	POR TBL NOB 98X20MG kód SÚKL: 01145
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09CA07
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v originálním obalu.
------------------------------------------------------------
76/315/01-C
OMEGAVEN ,,FRESENIUS,,
V: 	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH, FRIEDBERG, Spolková republika Německo
D: 	FRESENIUS KABI AB, UPPSALA, Švédsko
S: 	Jecoris aselli oleum	 	5 g
	(odp. Acidum myristicum	 	300 mg
	Acidum palmiticum	 	500 mg
	Acidum palmitoleicum		 450 mg
	Acidum stearicum			 100 mg
	Acidum oleicum			 650 mg
	Acidum linoleicum			 350 mg
	Acidum linolenicum	 	100 mg
	Acidum stearidonicum	 	200 mg
	Acidum icosenoicum		 150 mg
	Acidum arachidonicum		 200 mg
	Icosapentum			 1.41 g
	Acidum erucicum		 	75 mg
	Acidum docosapentaenoicum per-z	 225 mg
	Doconexentum			 1.55 g
	Tocoferolum alfa			 14.8 mg
	Lecithinum ex ovo			600 mg
	Glycerolum			 1.25 g)
						v 50 ml
PP: 	Bílá homogenní emulze.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka (bromobutylová), hliníkový uzávěr, plastikový kryt, příbalová informace v českém jazyce, kartón.
B: 	INF EML 1X50ML kód SÚKL: 32732
	INF EML 1X100ML kód SÚKL: 32733
	INF EML 10X50ML kód SÚKL: 58783
	INF EML 10X100ML kód SÚKL: 58784
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05BA02
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před mrazem. Po otevření ihned spotřebovat.
------------------------------------------------------------
83/328/01-C
PREDUCTAL MR
V: 	LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY, Francie
	SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD, ARKLOW, CO.WICKLOW, Irsko
D: 	LES LABORATOIRES SERVIER, NEUILLY-SUR-SEINE, Francie
S: 	Trimetazidini dihydrochloridum	 35 mg
	(odp. Trimetazidinum		 27.5 mg)
PP: 	Růžové bikonvexní potahované tablety.    
	Blistr PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL RET 10X35MG kód SÚKL: 03888(IRL)
	POR TBL RET 20X35MG kód SÚKL: 03889(IRL)
	POR TBL RET 28X35MG kód SÚKL: 03890(IRL)
	POR TBL RET 30X35MG kód SÚKL: 03891(IRL)
	POR TBL RET 56X35MG kód SÚKL: 03892(IRL)
	POR TBL RET 60X35MG kód SÚKL: 03893(IRL)
	POR TBL RET 90X35MG kód SÚKL: 03894(IRL)
	POR TBL RET 100X35MG kód SÚKL: 03895(IRL)
	POR TBL RET 120X35MG kód SÚKL: 03896(IRL)
	POR TBL RET 10X35MG kód SÚKL: 32912(F)
	POR TBL RET 20X35MG kód SÚKL: 32913(F)
	POR TBL RET 28X35MG kód SÚKL: 32914(F)
	POR TBL RET 30X35MG kód SÚKL: 32915(F)
	POR TBL RET 56X35MG kód SÚKL: 32916(F)
	POR TBL RET 60X35MG kód SÚKL: 32917(F)
	POR TBL RET 90X35MG kód SÚKL: 32918(F) 
	POR TBLRET 100X35MG kód SÚKL: 32919(F)
	POR TBLRET 120X35MG kód SÚKL: 32920(F)
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C01EB15
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/318/01-C
PYRALVEX SOLUTION
V: 	NORGINE PHARMA, PARIS, Francie
D: 	NORGINE PHARMA, PARIS, Francie
S: 	Rhei extractum praeparatum siccum	 500 mg
	(odp. Dantronum			 50 mg
	Acidum salicylicum		 100 mg)
						v 10 ml
PP: 	Tmavohnědá tekutina s charakteristickým pachem a hořkou adstringentní chutí.   
	Lahvička z hnědého skla, PE šroubovací uzávěr, štítek, aplikační štěteček PE/nylon v PE pouzdře, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	ORM SOL 1X10ML kód SÚKL: 95107
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
P:	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
58/305/01-C
QUINAP 5
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Quinaprili hydrochloridum	 5.42 mg
	(odp. Quinaprilum	 	  5 mg)
PP: 	Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety (čočkovitý tvar).   
	1) OPA-Al-PVC/Al blistr.
	2) Lahvička z hnědého skla (typ III), bílý HDPE pojistný šroubovací uzávěr spojený s vysoušecí vložkou obsahující silikagel, uzavřena kartónem. 
Příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X5MG-BLI kód SÚKL: 32730
	POR TBL FLM 30X5MG-LAG kód SÚKL: 03911
	POR TBL FLM 100X5MG-LAG kód SÚKL: 03912
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA06
PE: 	24
ZS: 	V původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C (v suchu).
------------------------------------------------------------
58/306/01-C
QUINAP 10
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Quinaprili hydrochloridum	 10.8 mg
	(odp. Quinaprilum		 10 mg)
PP: 	Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety (čočkovitý tvar) s vyraženým označením "10" na jedné straně.  
	1) OPA-Al-PVC/Al blistr.
	2) Lahvička z hnědého skla (typ III), bílý HDPE šroubovací pojistný uzávěr spojený s vysoušecí vložkou obsahující silikagel, uzavřena kartónem. 
Příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X10MG-BLI kód SÚKL: 32728
	POR TBL FLM 30X10MG-LAG kód SÚKL: 03913
	POR TBL FLM 100X10MG-LAG kód SÚKL: 03914
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA06
PE: 	24
ZS: 	V původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C (v suchu).
------------------------------------------------------------


58/307/01-C
QUINAP 20
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Quinaprili hydrochloridum	 21.7 mg
	(odp. Quinaprilum	 	  20 mg)
PP: 	Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety (čočkovitý tvar) s vyraženým označením "20" na jedné straně.  
	1) OPA-Al-PVC/Al blistr.
	2) Lahvička z hnědého skla (typ III), bílý HDPE šroubovací pojistný uzávěr spojený s vysoušecí vložkou obsahující silikagel, uzavřena kartónem. 
Příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X20MG-BLI kód SÚKL: 32729
	POR TBL FLM 30X20MG-LAG kód SÚKL: 03915
	POR TBLFLM 100X20MG-LAG kód SÚKL: 03916
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09AA06
PE: 	24
ZS: 	V původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C (v suchu).
------------------------------------------------------------
58/308/01-C
QUINAP H
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Quinaprili hydrochloridum	 10.8 mg
	(odp. Quinaprilum	 	 10 mg)
	Hydrochlorothiazidum	 12.5 mg
PP: 	Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety (čočkovitý tvar).   
	1) OPA-AL-PVC/AL blistr.
	2) Lahvička z hnědého skla (typ III), bílý HDPE šroubovací pojistný uzávěr spojený s vysoušecí vložkou obsahující silikagel, uzavřena kartónem. 
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30-BLI kód SÚKL: 32731
	POR TBL FLM 30-LAG kód SÚKL: 03917
	POR TBL FLM 100-LAG kód SÚKL: 03918
IS: 	Hypotensiva
ATC: 	C09BA06
PE: 	24
ZS: 	V původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C (v suchu).
------------------------------------------------------------
09/321/01-C
RANISAN INJEKCE 50 mg
V: 	FISIOPHARMA S.R.L., NUCLEO INDUSTRIALE, PALOMONTE, Itálie
D: 	PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Ranitidini hydrochloridum	 56 mg
	(odp. Ranitidinum	 	50 mg)
					ve 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až téměř bezbarvý roztok.    
	Ampule z hnědého skla (typ I), umístěné v PVC blistru s přepážkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 5X2ML/50MG kód SÚKL: 58215
	INJ SOL 10X2ML/50MG kód SÚKL: 58216
	INJ SOL 50X2ML/50MG kód SÚKL: 58217
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------

87/303/01-C
RENAGEL 403 mg V TVRDÝCH TOBOLKÁCH
V: 	GENZYME LTD, HAVERHILL, SUFFOLK, Velká Británie
D: 	GENZYME B.V., NAARDEN, Nizozemí
S: 	Sevelamerum	 403 mg
PP: 	Bílé neprůhledné tvrdé tobolky s potiskem G403 na vrchní i spodní části tobolky. Tobolky obsahují bílý až téměř bílý prášek.  
	Bílá HDPE lahvička, nádobka s vysoušedlem, smotek polyesterových vláken, dětský bezpečnostní PP uzávěr s vnitřním těsněním z pěnového polystyrenu, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS DUR 60X403MG kód SÚKL: 31548
	POR CPS DUR 200X403MG kód SÚKL: 31549
	POR CPS DUR 800X403MG kód SÚKL: 31550
	POR CPS DUR 1200X403MG kód SÚKL: 31551
IS: 	Varia I
ATC: 	V03AE02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat v pevně uzavřeném obalu.
------------------------------------------------------------
15/301/01-C
SERVICLOR 125 mg/5 ml
V: 	BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, Rakousko
D: 	BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, Rakousko
S: 	Cefaclorum monohydricum	 	2.62 g
	(odp. Cefaclorum	 		2.5 g)
						ve 100 ml
PP: 	Světle žlutý až oranžově žlutý granulát.    
	Lahvička z hnědého skla, bezpečnostní uzávěr z polypropylenu, polypropylenová odměrná lžička, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR GRA SUS 1X60ML kód SÚKL: 32723
	POR GRA SUS 1X100ML kód SÚKL: 58763
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01DA08
PE: 	24
ZS: 	V dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 °C. Po naředění: 14 dní při teplotě 2 až 8 °C.
------------------------------------------------------------
15/302/01-C
SERVICLOR 250 mg/5 ml
V: 	BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, Rakousko
D: 	BIOCHEMIE GMBH, KUNDL, Rakousko
S: 	Cefaclorum monohydricum	 	5.25 g
	(odp. Cefaclorum			 5 g)
						ve 100 ml
PP: 	Světle žlutý až oranžově žlutý granulát.    
	Lahvička z hnědého skla, bezpečnostní uzávěr z polypropylenu, polypropylenová odměrná lžička, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR GRA SUS 1X60ML kód SÚKL: 32724
	POR GRA SUS 1X100ML kód SÚKL: 58764
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01DA08
PE: 	24
ZS: 	V dobře uzavřeném obalu, při teplotě do 25 °C. Po naředění: 14 dní při teplotě 2 až 8 °C.
------------------------------------------------------------
85/304/01-C
THROMBOCID GEL
V: 	BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH), Spolková republika Německo
D: 	BENE-ARZNEIMITTEL GMBH (BENE-CHEMIE GMBH), Spolková republika Německo
S: 	Natrii pentosani polysulfas	 600 mg 		1.5 g
					v 40 g		100 g 
PP: 	Bezbarvý čirý aromatický gel.    
	Al - tuba s vnitřním lakem a s PE šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM GEL 1X40GM kód SÚKL: 21782
	DRM GEL 1X100GM kód SÚKL: 21783
IS: 	Venopharmaca, antivaricosa
ATC: 	C05BA04
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/309/01-C
TIGER BALM WHITE
V: 	DRUG HOUSES OF AUSTRALIA (ASIA) PTE LTD, Singapur
D: 	HAW PAR HEALTHCARE LTD, HAW PAR TIGER BALM BUILDING, Singapur
S: 	Camphora racemica				 440 mg		2.09 g
	Levomentholum	 				 320 mg		1.52 g
	Cajeputi etheroleum	 			 520 mg		2.47 g
	Caryophylli floris etheroleum		 	 60 mg		285 mg
	Menthae arvensis etheroleum dementholisatum	 640 mg		3.04 g
								ve 4 g 	   	19 g 
PP: 	Světle žlutá mast s charakteristickým zápachem po kafru a mentholu. 
	1) 19 g - skleněná lékovka, PE těsnicí vložka, kovový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace v českém jazyce na obalu, papírová skládačka.
	2) 4 g - kovová nádobka s kovovým víčkem zatavená pod plastovou fólií na kartónu, text příbalové informace v českém jazyce na kartónu.
B: 	DRM UNG 1X4GM kód SÚKL: 59498
	DRM UNG 1X19GM kód SÚKL: 59499
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	48
ZS: 	1) 19 g - při teplotě 15 až 25 °C v dobře uzavřeném obalu, vnitřní obal uchovávat v krabičce. 
2) 4 g - při teplotě 15 až 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
09/311/01-C
TISADYNE
V: 	ICN HUNGARY CO. LTD., TISZAVASVÁRI, KABAY, Maďarsko
D: 	ICN HUNGARY CO. LTD., TISZAVASVÁRI, KABAY, Maďarsko
S: 	Magnesii aluminii subcarbonas hexahydricus	 500 mg
PP: 	Bílé ploché kulaté tablety s příchutí mentholu, na jedné straně vyraženo TISACID, na druhé straně půlicí rýha.  
	Blistr PVC/AL, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL 30X500MG kód SÚKL: 02807
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02AD01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
46/314/01-C
VECTAVIR
V: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
D: 	NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko
S: 	Penciclovirum	 20 mg		50 mg
				 ve 2 g		5 g 
PP: 	Jemný bílý homogenní krém.    
	Zaslepená Al stlačitelná tuba uvnitř potažená ochranným lakem, uzavřená bílým HDPE šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM CRM 1X2GM kód SÚKL: 10572
	DRM CRM 1X5GM kód SÚKL: 10573
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D06BB06
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, chránit před mrazem.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
-----------------------------------------------------------
68/331/01-C
ZOLEPTIL 25
V: 	LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A.,VALENCIENNES CEDEX, Francie
D: 	PHARMA AVALANCHE S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Zotepinum	 25 mg
PP: 	Bílé kulaté bikonvexní cukrem obalené tablety s potiskem Z 25.   
	Blistr bílý PVC/PVDC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 20X25MG kód SÚKL: 31868
	POR TBL OBD 30X25MG kód SÚKL: 31869
	POR TBL OBD 50X25MG kód SÚKL: 31870
	POR TBL OBD 60X25MG kód SÚKL: 31871
	POR TBL OBD 90X25MG kód SÚKL: 31872
	POR TBL OBD 100X25MG kód SÚKL: 31873
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AX11
PE: 	42
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
68/332/01-C
ZOLEPTIL 50
V: 	LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A.,VALENCIENNES CEDEX, Francie
D: 	PHARMA AVALANCHE S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Zotepinum	 50 mg
PP: 	Žluté kulaté bikonvexní cukrem obalené tablety s potiskem Z 50.   
	Blistr bílý PVC, PVDC/AL, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 20X50MG kód SÚKL: 31874
	POR TBL OBD 30X50MG kód SÚKL: 31875
	POR TBL OBD 50X50MG kód SÚKL: 31876
	POR TBL OBD 60X50MG kód SÚKL: 31877
	POR TBL OBD 90X50MG kód SÚKL: 31878
	POR TBL OBD 100X50MG kód SÚKL: 31879
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AX11
PE: 	42
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
68/333/01-C
ZOLEPTIL 100
V: 	LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A.,VALENCIENNES CEDEX, Francie
D: 	PHARMA AVALANCHE S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: 	Zotepinum	 100 mg
PP: 	Růžové kulaté bikonvexní cukrem obalené tablety s potiskem Z 100.   
	Blistr bílý PVC, PVDC/AL, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 20X100MG kód SÚKL: 31880
	POR TBL OBD 30X100MG kód SÚKL: 31881
	POR TBL OBD 50X100MG kód SÚKL: 31882
	POR TBL OBD 60X100MG kód SÚKL: 31883
	POR TBL OBD 90X100MG kód SÚKL: 31884
	POR TBL OBD 100X100MG kód SÚKL: 31885
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AX11
PE: 	42
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
68/329/01-C
ZYPREXA INTRAMUSCULAR
V: 	LILLY PHARMA FERTIGUNG+DISTRIBUTION GMBH & CO.KG, GIESSEN, Spolková republika Německo
D: 	ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko
S: 	Olanzapinum	 10 mg
PP: 	Žlutý lyofilizovaný prášek.    
	Lahvička z čirého skla, šedý gumový uzávěr s hliníkovým pertlem a šedým PP krytem (flip top), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ PLV SOL 1X10MG kód SÚKL: 32601
IS: 	Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: 	N05AH03
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem. (Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.) Po rozpuštění nemrazit. Spotřebovat do 1 hodiny po naředění.
------------------------------------------------------------

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

III.	NOVÉ REGISTRACE
87/250/01-C
ACTIVIT PHARMATON
V: 	PHARMATON SA, LUGANO - BIOGGIO, Švýcarsko
D: 	PHARMATON SA, LUGANO - BIOGGIO, Švýcarsko
S: 	Ginseng extractum siccum normatum	 40 mg
	Betacarotenum				 4.8 mg
	Colecalciferolum				 200 UT
	Tocoferolum alfa 				 10 mg
	Thiaminum				 1.4 mg
	Riboflavinum				 1.6 mg
	Pyridoxinum				 2 mg
	Cyanocobalaminum			 1 rg
	Acidum ascorbicum			 60 mg
	Nicotinamidum				 18 mg
	Acidum folicum				 0.2 mg
	Biotinum					 0.15 mg
	Ferrum					 10 mg
	Zincum					 1 mg
	Cuprum					 2 mg
	Manganum				 2.5 mg
	Selenium					 0.05 mg
	Magnesium				 40 mg
	Calcium					 100 mg
PP: 	Červenohnědé oboustranně vypouklé podlouhlé potahované tablety. 
	Lékovka z hnědého skla s pojistným Al šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL OBD 30 kód SÚKL: 59700
	POR TBL OBD 90 kód SÚKL: 59701
IS: 	Varia 
ATC: 	A11JC
PE: 	36
ZS: 	Uchovávat při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu v krabičce.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
46/362/01-C
AFLODERM
V: 	BELUPO PHARMACEUTICALS & COSMETICS LTD, KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko
D: 	BELUPO PHARMACEUTICALS & COSMETICS LTD, KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko
S: 	Alclometasoni dipropionas	 10 mg		20 mg
	(odp. Alclometasonum	 7.84 mg		15.68 mg)
					  ve 20 g		40 g
PP: 	Bílý homogenní krém.    
	Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenol), HDPE šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM CRM 1X20GM kód SÚKL: 58308
	DRM CRM 1X40GM kód SÚKL: 58309
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D07AB10
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
46/363/01-C
AFLODERM
V: 	BELUPO PHARMACEUTICALS & COSMETICS LTD, KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko
D: 	BELUPO PHARMACEUTICALS & COSMETICS LTD, KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko
S: 	Alclometasoni dipropionas	 10 mg		20 mg
	(odp. Alclometasonum	 7.84 mg		15.68 mg)
					ve 20 g 		40 g
PP: 	Bezbarvá až slabě žlutá homogenní mast.    
	Zaslepená hliníková tuba s vnitřní ochrannou vrstvou (epoxy-fenol), HDPE šroubovací uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	DRM UNG 1X20GM kód SÚKL: 58306
	DRM UNG 1X40GM kód SÚKL: 58307
IS: 	Dermatologica
ATC: 	D07AB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
83/376/01-C
AGEN 5
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Amlodipini besilas	 	6.94 mg
	(odp. Amlodipinum	 5 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé tablety protáhlého tvaru, na jedné straně půlicí rýha a vyryté označení A a 5.   
	Blistr PVC/PVDC (bílý) - Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 10X5MG kód SÚKL: 02944
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL: 02945
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA01
PE: 	36
ZS: 	V původním vnitřním obalu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
83/377/01-C
AGEN 10
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Amlodipini besilas	 	 13.9 mg
	(odp. Amlodipinum	 10 mg)
PP: 	Bílé až téměř bílé tablety protáhlého tvaru, na jedné straně půlicí rýha a vyryté označení A a 10.   
	Blistr PVC/PVDC (bílý) - Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 10X10MG kód SÚKL: 02953
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL: 02954
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA01
PE: 	36
ZS: 	V původním vnitřním obalu, při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/370/01-C
ANTISTAX
V: 	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
	PHARMATON SA, LUGANO-BIOGGIO, Švýcarsko
D: 	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RJEIN, Spolková republika Německo
S: 	Vitis viniferae folii extractum aquos.siccum	 180 mg
PP: 	Cihlově červené tvrdé želatinové tobolky. Uvnitř: červenohnědý až červenofialový prášek charakteristické nasládlé aromatické vůně.  
	1) Blistr Al/PP, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
	2) Blistr Al/PVC/PVDC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS DUR 30X180MG kód SÚKL: 03921(CH)
	POR CPS DUR 60X180MG kód SÚKL: 03922(CH)
	POR CPS DUR 30X180MG kód SÚKL: 03923(D)
	POR CPS DUR 60X180MG kód SÚKL: 03924(D)
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
27/358/01-C
APO - SELEG
V: 	APOTEX INC., TORONTO,WESTON, ONTARIO, Kanada
D: 	APOTEX INC., TORONTO,WESTON, ONTARIO, Kanada
S: 	Selegilini hydrochloridum	 5 mg
PP: 	Bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany vyraženo S5, druhá strana hladká.   
	Kulatá bílá HDPE lahvička uzavřená Al odtrhávací fólií, vata uvnitř, šroubovací PE uzávěr.
B: 	POR TBL NOB 100X5MG kód SÚKL: 03073
	POR TBL NOB 50X5MG kód SÚKL: 03074
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL: 03075
IS: 	Antiparkinsonica
ATC: 	N04BD01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
Uchovávat v dobře uzavřeném obalu. Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
09/359/01-C
ARNETIN INJEKCE
V: 	FISIOPHARMA S.R.L., NUCLEO INDUSTRIALE, PALOMONTE, Itálie
D: 	MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL, Kypr
S: 	Ranitidini hydrochloridum	 56 mg
	(odp. Ranitidinum		 50 mg) 
 ve 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až téměř bezbarvý roztok.    
	Ampule z hnědého skla (typ I), umístěné v PVC blistru s přepážkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ 5X2ML/50MG kód SÚKL: 55423
IS: 	Antacida (včetně antiulcerózních léčiv)
ATC: 	A02BA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
34/364/01-C
CYPROPLEX
V: 	PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	TEVA PHARMACEUTICALS CR, BRNO, Česká republika
S: 	Cyproteroni acetas	 		50 mg
PP: 	Bílé kulaté ploché tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyraženo CYPROT 50.   
	PVC/AL blistr (20, 30 a 50 tbl). HDPE lahvička, LDPE víčko s odlamovacím pojistným kroužkem (50 a 100 tbl.), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 20X50MG kód SÚKL: 32093
	POR TBL NOB 30X50MG kód SÚKL: 32094
	POR TBL NOB 50X50MG kód SÚKL: 32095
	POR TBL NOB 50X50MG kód SÚKL: 32096
	POR TBL NOB 100X50MG kód SÚKL: 32097
IS: 	Antihormona
ATC: 	G03HA01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
56/360/01-C
DIVISEQ
V: 	ORION PHARMA A/S, KVISTGARD, Dánsko
D: 	ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko
S: 	V bílé tabletě:
Estradioli valeras			 2 mg
V modré tabletě:
	Estradioli valeras			 2 mg
	Medroxyprogesteroni acetas	 10 mg
	V růžové tabletě:
	Estradioli valeras	 		 1 mg
PP: 	9 bílých kulatých bikonvexních tablet, na jedné straně půlicí rýha a vyraženo T. 12 modrých kulatých bikonvexních tablet, na jedné straně vyraženo EM 210. 7 růžových kulatých bikonvexních tablet, na jedné straně vyraženo E1.  
PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 1X28 kód SÚKL: 10927
	POR TBL NOB 3X28 kód SÚKL: 10928
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03FB06
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C, uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
20/347/01-C
EMETRON 4 mg
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	 5 mg
	(odp. Ondansetronum			 4 mg)
PP: 	Kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy s vyraženým označením 4 na jedné straně a RG na straně druhé.  
	PVC/AL blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 10X4MG kód SÚKL: 04004
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A04AA01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C. Uchovávat vnitřní obal v krabičce (chránit před světlem).
------------------------------------------------------------
20/345/01-C
EMETRON 4 mg
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	 5 mg
	(odp. Ondansetronum			 4 mg)
							 ve 2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až téměř bezbarvý roztok bez viditelných nečistot.   
	Ampule z bezbarvého skla (třída I), vložka z umělé hmoty s přepážkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 5X2ML/4MG kód SÚKL: 04002
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A04AA01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C. Vnitřní obal uchovávat v krabičce (chránit před světlem).
------------------------------------------------------------
20/348/01-C
EMETRON 8 mg
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	 10 mg
	(odp. Ondansetronum			 8 mg)
PP: 	Kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy s vyraženým označením 8 na jedné straně a RG na straně druhé.  
	PVC/AL blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 10X8MG kód SÚKL: 04005
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A04AA01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C. Uchovávat vnitřní obal v krabičce (chránit před světlem).
------------------------------------------------------------
20/346/01-C
EMETRON 8 mg
V: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: 	Ondansetroni hydrochloridum dihydricum	 10 mg
	(odp. Ondansetronum			 8 mg)
							 ve 4 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až téměř bezbarvý roztok bez viditelných nečistot.   
	Ampule z bezbarvého skla (třída I), vložka z umělé hmoty s přepážkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 5X4ML/8MG kód SÚKL: 04003
IS: 	Antiemetica, antivertiginosa
ATC: 	A04AA01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě 15 až 25 °C. Vnitřní obal uchovávat v krabičce (chránit před světlem).
------------------------------------------------------------
31/341/01-C
FENOFIBRATE BMS 200
V: 	ETHYPHARM INDUSTRIES, HOUDAN, Francie
D: 	BRISTOL - MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké
S: 	Fenofibratum	 200 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí žlutou neprůhlednou a spodní částí bezbarvou průhlednou, obsahující bílé kulaté mikrogranule.  
	Blistr PV/Al, příbalová informace českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS DUR 30X200MG kód SÚKL: 10564
	POR CPS DUR 100X200MG kód SÚKL: 10568
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AB05
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
87/353/01-C
FINEX
V: 	A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK, FREDERIKSBERG, Dánsko
D: 	HEXAL PHARMA, HOLZKIRCHEN, Spolková republika Německo
S: 	Finasteridum	 5 mg
PP: 	Modré hladké kulaté bikonvexní potahované tablety.    
	Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X5MG kód SÚKL: 81491
	POR TBL FLM 50X5MG kód SÚKL: 81492
	POR TBL FLM 100X5MG kód SÚKL: 81493
IS: 	Varia
ATC: 	G04CB01
PE: 	24
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
48/342/01-C
HEXABRIX 320
V: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
D: 	GUERBET, ROISSY CDG CEDEX, Francie
S: 	Meglumini ioxaglas	 393.3 mg
	Natrii ioxaglas	 	 196.5 mg 	
 v 1 ml
PP: 	Čirý bezbarvý až světle žlutý roztok.   
	a) Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al uzávěr s krytem z umělé hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
	b) Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al uzávěr s krytem z umělé hmoty, papírový přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SOL 1X20ML kód SÚKL: 59542
	INJ SOL  25X20ML kód SÚKL: 59543
	INJ SOL 1X50ML kód SÚKL: 59544
	INJ SOL 25X50ML kód SÚKL: 59545
	INJ SOL 1X100ML kód SÚKL: 59546
	INJ SOL 10X100ML kód SÚKL: 59547
	INJ SOL 1X200ML kód SÚKL: 59548
	INJ SOL 10X200ML kód SÚKL: 59549
IS: 	Diagnostica
ATC: 	V08AB03
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat vnitřní obal v krabičce.
------------------------------------------------------------
07/371/01-C
IBUPROFEN SUS LÉČIVA
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Ibuprofenum	 2 g ve 100 ml
PP: 	Růžová viskózní suspenze.    
	Hnědá skleněná lahvička s PP šroubovacím uzávěrem a PE pojistným kroužkem, plastiková lžička s označením dávky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR SUS 1X100ML/2GM kód SÚKL: 32329
IS: 	Analgetica, antipyretica
ATC: 	M01AE01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
15/372/01-C
KETEK 400 mg
V: 	AVENTIS PHARMA S.P.A., SCOPPITO, Itálie
D: 	AVENTIS PHARMA S. A., ANTONY CEDEX, Francie
S: 	Telithromycinum	 400 mg
PP: 	Světle oranžové podlouhlé potahované tablety, na jedné straně vyraženo H 3647, na druhé 400.   
	Bílý neprůhledný PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 10X400MG kód SÚKL: 32423
	POR TBL FLM 14X400MG kód SÚKL: 32424
	POR TBL FLM 20X400MG kód SÚKL: 32425
	POR TBL FLM 100X400MG kód SÚKL: 32426
IS: 	Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC: 	J01FA
PE: 	24
ZS:	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
69/369/01-C
OTIPAX
V: 	LABORATOIRES BIOCODEX, MONTROUGE CEDEX, Francie
D: 	LABORATOIRES BIOCODEX, MONTROUGE CEDEX, Francie
S: 	Phenazonum	 			 640 mg
	Lidocaini hydrochloridum monohydricum	 160 mg
							  v 16 g
PP: 	Čirý bezbarvý až světle žlutý roztok se zápachem po ethanolu.   
	Zapertlovaná lahvička z hnědého skla, šedé chlorobutylové těsnění, Al uzávěr zlaté barvy, aplikační nástavec z měkkého PVC s bílým šroubovacím HDPE uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	AUR GTT SOL 1X16GM kód SÚKL: 58356
IS: 	Otorhinolaryngologica
ATC: 	S02DA30
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C. Po otevření spotřebovat do 2 týdnů.
------------------------------------------------------------
56/368/01-C
PREFEST
V: 	CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko
D: 	CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko
S: 	V růžové tabletě:
Estradiolum hemihydricum	 1.03 mg
	(odp. Estradiolum	     	 1 mg)
	V bílé tabletě:
	Estradiolum hemihydricum	 1.03 mg
(odp. Estradiolum		 1 mg
	Norgestimatum	 	0.09 mg
PP: 	15 růžových kulatých plochých tablet, na jedné straně vyraženo 1 a J-C, na druhé straně vyraženo E2 a O-M. 15 bílých kulatých plochých tablet, na jedné straně vyraženo 1/90 a J-C, na druhé straně vyraženo E2/N a O-M.
	PVC/Al blistr, kartónové pouzdro, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30 kód SÚKL: 03799
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03FA
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 15 až 20 °C.
------------------------------------------------------------
61/344/01-C
PREPACOL
V: 	LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A., GAILLARD, Francie
D: 	GUERBET GMBH, SULZBACH, Spolková republika Německo
S: 	tableta:
	Bisacodylum				 5 mg
	roztok:
	Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus	 6.9 g
	Natrii dihydrogenophosphas dihydricus	 16.4 g 
 ve 30 ml
PP: 	1) Tbl. obd.: bílé kulaté potahované tablety.
	2) Sol.: čirá bezbarvá tekutina.   
	1) Blistr PVC/Al.
	2) Skleněná lahvička, šroubovací uzávěr.
Příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL OBD 4+SOL 1X30ML kód SÚKL: 53097
IS: 	Laxantia
ATC: 	A06A
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, uchovávat v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávat v krabičce.
------------------------------------------------------------
05/352/01-C
RECOFOL 20 mg/ml
V: 	LEIRAS OY, SUBSIDIARY OF SCHERING AG, TURKU, Finsko
D: 	LEIRAS OY, SUBSIDIARY OF SCHERING AG, TURKU, Finsko
S: 	Propofolum	 200 mg		1 g
				v 10 ml		50 ml
PP: 	Bílá mléčná emulze.    
	1) Skleněná ampule, kartónový přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
	2) Zapertlovaná skleněná lahvička s Al uzávěrem a závěsným zařízením, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	EML INF 1X50ML kód SÚKL: 10307
	EML INF 5X10ML kód SÚKL: 10305
IS: 	Anesthetica (celková)
ATC: 	N01AX10
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, nesmí zmrznout.
------------------------------------------------------------
31/349/01-C
ROCOZ 10 mg
V: 	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC., PRAHA, Česká republika
S: 	Simvastatinum	 10 mg
PP: 	Oválné světle broskvové potahované bikonvexní tablety, na jedné straně vyraženo MSD 735.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 14X10MG kód SÚKL: 81443
	POR TBL FLM 28X10MG kód SÚKL: 81444
	POR TBL FLM 98X10MG kód SÚKL: 81445
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, nevystavovat ani přechodnému zvýšení teplot nad 50 °C.
------------------------------------------------------------
31/350/01-C
ROCOZ 20 mg
V: 	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC., PRAHA, Česká republika
S: 	Simvastatinum	 20 mg
PP: 	Oválné žlutohnědé potahované bikonvexní tablety, na jedné straně vyraženo MSD 740.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 14X20MG kód SÚKL: 81446
	POR TBL FLM 28X20MG kód SÚKL: 81447
	POR TBL FLM 98X20MG kód SÚKL: 81448
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, nevystavovat ani přechodnému zvýšení teplot nad 50 °C.
------------------------------------------------------------
31/351/01-C
ROCOZ 40 mg
V: 	MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí
D: 	MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC., PRAHA, Česká republika
S: 	Simvastatinum	 40 mg
PP: 	Oválné cihlově červené potahované bikonvexní tablety, na jedné straně vyraženo MSD 749.   
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 14X40MG kód SÚKL: 81449
	POR TBL FLM 28X40MG kód SÚKL: 81452
	POR TBL FLM 98X40MG kód SÚKL: 81453
IS: 	Hypolipidaemica
ATC: 	C10AA01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, nevystavovat ani přechodnému zvýšení teplot nad 50 °C.
------------------------------------------------------------
87/361/01-C
ROZPOUŠTĚDLO PRO PŘÍPRAVEK BETAFERON 
V: 	SCHERING AG, BERLÍN, Spolková republika Německo
D: 	SCHERING AG, BERLÍN, Spolková republika Německo
S:	Natrii chloridum			6.48 mg
						v 1.2 ml
PP: 	Čirý bezbarvý roztok.    
	Předplněná stříkačka z bezbarvého skla, plastiková vanička s přihrádkami, papírová skládačka. Text příbalové informace v českém jazyce uveden na papírové skládačce.
B: 	PAR LQF 15X1.2ML kód SÚKL: 31544
IS: 	Varia I
ATC: 	V07AB
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
09/343/01-C
RUTACID
V: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Hydrotalcitum	 500 mg
PP: 	Kulaté bílé ploché žvýkací tablety.    
	Blistr (PVC/PVDC/Al), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL MND 20X500MG kód SÚKL: 02899
	POR TBL MND 60X500MG kód SÚKL: 02900
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02AD04
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
65/357/01-C
TRALGIT SR 100
V: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
D: 	SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika
S: 	Tramadoli hydrochloridum	 100 mg
	(odp. Tramadolum		 87.8 mg)
PP: 	Téměř bílé kulaté bikonvexní hladké tablety.    
	Blistr (PVC-Durofol/AL), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL RET 10X100MG kód SÚKL: 59671
	POR TBL RET 30X100MG kód SÚKL: 59672
	POR TBL RET 50X100MG kód SÚKL: 59673
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC: 	N02AX02
PE: 	36
ZS: 	V původním vnitřním obalu, při teplotě 15 až 25 °C, vnitřní obal uchovávat v krabičce.
------------------------------------------------------------
65/356/01-C
TRAMADOL-K RETARD
V: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
D: 	KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: 	Tramadoli hydrochloridum	 100 mg
	(odp. Tramadolum		 87.8 mg)
PP: 	Bílé oválné bikonvexní potahované tablety.    
	Blistr PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL RET 30X100MG kód SÚKL: 32197
IS: 	Analgetica - anodyna
ATC: 	N02AX02
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
44/367/01-C
UFT
V: 	BRISTOL-MYERS  SQUIBB S.P.A., SERMONETA (LATINA), Itálie
D: 	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké
S: 	Tegafurum	 100 mg
	Uracilum	 	 224 mg
PP: 	Bílé neprůhledné tvrdé želatinové tobolky, na vrchní i spodní části vytištěno TC 434, obsahující bílé granule nebo bílý prášek.  
	Blistr PVC/PVDC/Al (průhledný), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS DUR 21 kód SÚKL: 58866
	POR CPS DUR 28 kód SÚKL: 58867
	POR CPS DUR 35 kód SÚKL: 58878
	POR CPS DUR 42 kód SÚKL: 58879
IS: 	Cytostatica
ATC: 	L01BC
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
83/365/01-C
UPRIMA 2 mg
V: 	ABBOTT LABORATORIES LTD, QUEENBOROUGH, KENT, Velká Británie
D: 	ABBOTT LABORATOIRES S.R.O., PRAHA 2, Česká republika
S: 	Apomorphini hydrochloridum hemihydricum	 	2 mg
	(odp. Apomorphinum	 			1.71 mg)
PP: 	Tableta cihlově červené barvy, pětiúhelníkového tvaru, s vyraženým 2 na jedné straně a logem Abbott na druhé straně.  
	Blistr Al/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL SLG 1X2MG kód SÚKL: 31804
	TBL SLG 2X2MG kód SÚKL: 31805
	TBL SLG 3X2MG kód SÚKL: 31806
	TBL SLG 4X2MG kód SÚKL: 31807
	TBL SLG 8X2MG kód SÚKL: 31808
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	G04BE
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu.
------------------------------------------------------------
83/366/01-C
UPRIMA 3 mg
V: 	ABBOTT LABORATORIES LTD, QUEENBOROUGH, KENT, Velká Británie
D: 	ABBOTT LABORATOIRES S.R.O., PRAHA 2, Česká republika
S: 	Apomorphini hydrochloridum hemihydricum	 3 mg
	(odp. Apomorphinum			 2.56 mg)
PP: 	Tableta cihlově červené barvy, trojúhelníkového tvaru, s vyraženým 3 na jedné straně a logem Abbott na druhé straně.  
	Blistr Al/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	TBL SLG 1X3MG kód SÚKL: 31809
	TBL SLG 2X3MG kód SÚKL: 31810
	TBL SLG 3X3MG kód SÚKL: 31811
	TBL SLG 4X3MG kód SÚKL: 31812
	TBL SLG 8X3MG kód SÚKL: 31813
	TBL SLG 12X3MG kód SÚKL: 31814
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	G04BE
PE: 	24
ZS: 	Uchovávat v původním obalu.
------------------------------------------------------------
83/374/01-C
ZOREM 5 mg
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Amlodipini besilas	 	6.94 mg
	(odp. Amlodipinum	 5 mg)
PP: 	Bílé hladké obdélníkové tablety tvaru osmiúhelníku 8x6 mm se zkosenými hranami, bez dělicí rýhy, na jedné straně vyraženo AML-5.  
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 10X5MG kód SÚKL: 32923
	POR TBL NOB 30X5MG kód SÚKL: 32924
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------
83/375/01-C
ZOREM 10 mg
V: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
D: 	PLIVA-LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika
S: 	Amlodipini besilas		 13.9 mg
	(odp. Amlodipinum	 10 mg)
PP: 	Bílé hladké obdélníkovité tablety tvaru osmiúhelníku 12x8 mm se zkosenými hranami, bez dělicí rýhy, na jedné straně vyraženo AML-10.  
	PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 10X10MG kód SÚKL: 32921
	POR TBL NOB 30X10MG kód SÚKL: 32922
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	C08CA01
PE: 	60
ZS: 	Při teplotě do 30 °C.
------------------------------------------------------------








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

IV.	NOVÉ REGISTRACE
59/381/01-C
ADSORBED DIPHTERIA VACCINE BEHRING
V: 	CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika Německo
D: 	CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika Německo
S: 	Vaccinum diphtheriae adsorbatum	 2 UT
PP: 	Bělavě zakalená suspenze.    
	Skleněná ampule s ulamovacím hrdlem třída I, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SUS 1X0.5ML/DÁV. kód SÚKL: 56186
	INJ SUS 10X0.5ML/DÁV kód SÚKL: 56187
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	J07AF01
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout.
Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
49/373/01-C
CIZAPRID LÉČIVA SUS
V: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
D: 	LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika
S: 	Cisapridum monohydricum	 104 mg
	(odp. Cisapridum	 	 100 mg)
					 ve 100 ml
PP: 	Bílá viskózní suspenze.    
	Lahvička z hnědého skla (III. třída), bílý PP bezpečnostní šroubovací uzávěr se žlutým PE kroužkem originality. Součástí balení je dávkovací píst s označením dávky 1 ml - 5 ml (tělo PE, táhlo Polystyrol), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR SUS 1X100ML/0.1GM kód SÚKL: 01784
IS: 	Digestiva, adsorbentia, acida
ATC: 	A03FA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 10 až 25 °C. Uchovávat v původním vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
83/383/01-C
FLOLAN 0,5 mg
V: 	GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, DARTFORD, KENT, Velká Británie(GOK)
	GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE, DURHAM, Velká Británie(GWB)
D: 	THE WELLCOME FOUNDATION LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Epoprostenolum natricum	 531 rg
	(odp. Epoprostenolum	 0.5 mg)
PP: 	Bílý až téměř bílý prášek v lahvičce a čirý bezbarvý roztok bez cizích částic ve druhé lahvičce. 
Jedna lahvička z bezbarvého skla obsahující prášek, bromobutylová zátka, modrý Al pertl, plastikový uzávěr a jedna nebo dvě lahvičky z bezbarvého skla obsahující rozpouštědlo, pryžová zátka, Al pertl, plastikový uzávěr. Plastikový filtr, plastiková lisovaná vložka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF PSO LQF 1X0.5MG kód SÚKL: 95118(GOK, 1 lahvička s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X0.5MG kód SÚKL: 41376(GOK, 2 lahvičky s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X0.5MG kód SÚKL: 41456(GWB, 1 lahvička s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X0.5MG kód SÚKL: 41457(GWB, 2 lahvičky s rozpouštědlem)
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	B01AC09
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------

83/384/01-C
FLOLAN 1,5 mg
V: 	GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, DARTFORD, KENT, Velká Británie(GOK)
	GLAXO WELLCOME OPERATIONS, BARNARD CASTLE, DURHAM, Velká Británie(GWB)
D: 	THE WELLCOME FOUNDATION LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie
S: 	Epoprostenolum natricum	 1.59 mg
	(odp. Epoprostenolum	 1.5 mg)
PP: 	Bílý až téměř bílý prášek v lahvičce a čirý bezbarvý roztok bez cizích částic ve druhé lahvičce. 
Jedna lahvička z bezbarvého skla obsahující prášek, bromobutylová zátka, červený Al pertl, plastikový uzávěr a jedna nebo dvě lahvičky z bezbarvého skla obsahující rozpouštědlo, pryžová zátka, Al pertl, plastikový uzávěr. Plastikový filtr, plastiková lisovaná vložka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF PSO LQF 1X1.5MG kód SÚKL: 58143(GOK, 1 lahvička s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X1.5MG kód SÚKL: 41467(GOK, 2 lahvičky s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X1.5MG kód SÚKL: 41499(GWB, 1 lahvička s rozpouštědlem)
	INF PSO LQF 1X1.5MG kód SÚKL: 41501(GWB, 2 lahvičky s rozpouštědlem)
IS: 	Vasodilatantia
ATC: 	B01AC09
PE: 	36
ZS: 	V suchu, při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, chránit před světlem.
------------------------------------------------------------
01/388/01-C
CHIROCAINE 2,5 mg
V: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
D: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
S: 	Levobupivacaini hydrochloridum	 2.82 mg
	(odp. Levobupivacainum		 2.5 mg)
						 v 1 ml
PP: 	Čirý roztok.   
	1) PP ampule, příbalová informace v českém jazyce,  papírová skládačka.
	2) PP ampule zatavená v A-PET blistru (Ampoules- polycondensation of ethylene glycol and terephtalic acid blistr), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03754
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03755
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03756
	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03757(BLI)
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03758(BLI)
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03759(BLI)
IS: 	Anaesthetica (lokální)
ATC: 	N01BB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C. Doložena fyzikální a chemická stabilita po naředění 7 dní při teplotě 20 až 22 °C.
------------------------------------------------------------
01/389/01-C
CHIROCAINE 5,0 mg
V: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
D: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
S: 	Levobupivacaini hydrochloridum	 5.63 mg
	(odp. Levobupivacainum		 5 mg)
						 v 1 ml
PP: 	Čirý roztok.
	1) PP ampule, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
	2) PP ampule zatavená v A-PET blistru (Ampoules- polycondensation of ethylene glycol and terephtalic acid blistr), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03760
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03761
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03762
	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03763(BLI)
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03764(BLI)
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03765(BLI)
IS: 	Anaesthetica (lokální)
ATC: 	N01BB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C. Doložena fyzikální a chemická stabilita po naředění 7 dní při teplotě 20 až 22 °C.
------------------------------------------------------------
01/390/01-C
CHIROCAINE 7,5 mg
V: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
D: 	ABBOTT S.P.A., CAMPOVERDE DI APRILIA, LATINA, Itálie
S: 	Levobupivacaini hydrochloridum	 8.45 mg
	(odp. Levobupivacainum		 7.5 mg)
						 v 1 ml
PP: 	Čirý roztok.
	1) PP ampule, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
	2) PP ampule zatavená v A-PET blistru (Ampoules- polycondensation of ethylene glycol and terephtalic acid blistr), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03775
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03776
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03777
	INJ CNC SOL 5X1ML kód SÚKL: 03778(BLI)
	INJ CNC SOL 10X1ML kód SÚKL: 03779(BLI)
	INJ CNC SOL 20X1ML kód SÚKL: 03780(BLI)
IS: 	Anaesthetica (lokální)
ATC: 	N01BB10
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 30 °C. Doložena fyzikální a chemická stabilita po naředění 7 dní při teplotě 20 až 22 °C.
------------------------------------------------------------
56/378/01-C
LUVERIS 75 IU
V: 	INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., BARI, Itálie
D: 	ARES-SERONO (EUROPE) LTD, LONDON, Velká Británie
S: 	Lutropinum alfa	 3.4 rg
	(odp. 		 75 UT)
PP: 	a) Bílé lyofilizované mikropelety.
	b) Čirý bezbarvý roztok.
	a) 3 ml lahvička z neutrálního bezbarvého skla (typ I), uzavřená bromobutylovou zátkou chráněnou AL pertlem a krytem.
	b) 2 ml ampule z neutrálního bezbarvého skla (typ I), nebo 2 ml lahvička z neutrálního bezbarvého skla, uzavřená teflonem potaženou pryžovou zátkou chráněnou  Al pertlem a krytem. 
Plastiková tvarovaná vložka, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ PSO LQF 1X75UT+SOL kód SÚKL: 31825
	INJ PSO LQF 3X75UT+SOL kód SÚKL: 31826
	INJ PSO LQF 10X75UT+SO kód SÚKL: 31827
IS: 	Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: 	G03G
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem, vnitřní obal uchovávat v krabičce. Po otevření ihned spotřebovat.
------------------------------------------------------------
27/391/01-C
MADOPAR 250
V: 	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko
D: 	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko
S: 	Levodopum				 200 mg
	Benserazidi hydrochloridum		 57 mg
	(odp. Benserazidum	 		 50 mg)
PP: 	Kulaté ploché světle až bledě červené lehce skvrnité tablety s čtvrticí rýhou a vyraženým kódem ROCHE a logem na jedné straně.  
	Lahvička z hnědého skla, vata, šroubovací bílý bezpečnostní HDPE uzávěr s vysoušedlem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL NOB 30X250MG kód SÚKL: 31025
	POR TBL NOB 100X250MG kód SÚKL: 31026
IS: 	Antiparkinsonica
ATC: 	N04BA02
PE: 	48
ZS: 	Při teplotě 10 až 25 °C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
18/385/01-C
METFIREX 500 mg
V: 	CHINOIN PHARMACEUT. AND CHEM. WORKS CO. LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
	HEINZ HAUPT CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH & CO. KG, BERLIN, Spolková republika Německo
D: 	LABORATOIRES IREX, LE PLESSIS-ROBINSON, Francie
S: 	Metformini hydrochloridum	 500 mg
	(odp. Metforminum	 390 mg)
PP: 	Bílé kulaté potahované bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně.   
	Blistr PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X500MG kód SÚKL: 06658(D)
	POR TBL FLM 60X500MG kód SÚKL: 06660(D)
	POR TBL FLM 90X500MG kód SÚKL: 06661(D)
	POR TBL FLM 120X500MG kód SÚKL: 41508(D)
	POR TBL FLM 30X500MG kód SÚKL: 06666(H)
	POR TBL FLM 60X500MG kód SÚKL: 06668(H)
	POR TBL FLM 90X500MG kód SÚKL: 06669(H)
	POR TBL FLM 120X500MG kód SÚKL: 41507(H)
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC: 	A10BA02
PE: 	48
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
18/386/01-C
METFIREX 850 mg
V: 	CHINOIN PHARMACEUT. AND CHEM. WORKS CO. LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko
D: 	LABORATOIRES IREX, LE PLESSIS-ROBINSON, Francie
S: 	Metformini hydrochloridum	 850 mg
	(odp. Metforminum	 663 mg)
PP: 	Bílé kulaté potahované tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.   
	Blistr PVC/Al, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR TBL FLM 30X850MG kód SÚKL: 06655
	POR TBL FLM 60X850MG kód SÚKL: 06657
	POR TBL FLM 90X850MG kód SÚKL: 41505
	POR TBL FLM 120X850MG kód SÚKL: 41506
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC: 	A10BA02
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
09/275/01-C
OMEPIREX 10 mg
V: 	LABORATORIOS DR.ESTEVE, S.A., MARTORELLES, (BARCELONA), Španělsko
D: 	LABORATORIES IREX, LE PLESSIS ROBINSON, Francie
S: 	Omeprazolum	 10 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky bílé barvy s černým potiskem OM na vrchní a 10 na spodní části tobolky, uvnitř bílé až 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: 	POR CPS ETD 14X10MG kód SÚKL: 31504
	POR CPS ETD 28X10MG kód SÚKL: 31505
	POR CPS ETD 56X10MG kód SÚKL: 31506
	POR CPS ETD 84X10MG kód SÚKL: 31507
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC01
PE: 	18
ZS: 	Při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném vnitřním obalu.
------------------------------------------------------------
09/276/01-C
OMEPIREX 20 mg
V: 	LABORATORIOS DR.ESTEVE, S.A., MARTORELLES, (BARCELONA), Španělsko
D: 	LABORATORIES IREX, LE PLESSIS ROBINSON, Francie
S: 	Omeprazolum	 20 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky bílé barvy s černým potiskem OM na vrchní a 20 na spodní části tobolky, uvnitř bílé až 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: 	POR CPS ETD 14X20MG kód SÚKL: 31510
	POR CPS ETD 28X20MG kód SÚKL: 31511
	POR CPS ETD 56X20MG kód SÚKL: 31512
	POR CPS ETD 84X20MG kód SÚKL: 31513
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
------------------------------------------------------------
09/277/01-C
OMEPIREX 40 mg
V: 	LABORATORIOS DR.ESTEVE, S.A., MARTORELLES, (BARCELONA), Španělsko
D: 	LABORATORIES IREX, LE PLESSIS ROBINSON, Francie
S: 	Omeprazolum	 40 mg
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky bílé barvy s černým potiskem OM na vrchní a 40 na spodní části tobolky, uvnitř bílé až 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: 	POR CPS ETD 14X40MG kód SÚKL: 31516
	POR CPS ETD 28X40MG kód SÚKL: 31517
	POR CPS ETD 56X40MG kód SÚKL: 31518
	POR CPS ETD 84X40MG kód SÚKL: 31519
IS: 	Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)
ATC: 	A02BC01
PE: 	24
ZS: 	Při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.
------------------------------------------------------------
76/355/01-C
POTASSIUM CHLORIDE 7,45% BRAUN
V: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
D: 	B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, Spolková republika Německo
S: 	Kalii chloridum	1.49 g		 7.45 g 		 
ve 20 ml		ve 100 ml	 
PP: 	Čirý bezbarvý roztok prostý částic.    
	1. Lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka (halogenbutyl), pertl, plastikový kryt, příbalová informace v českém jazyce, kartón. 
2. PE vylamovací ampulky, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF CNC 20X20ML PE kód SÚKL: 58641
	INF CNC 5X20X20ML PE kód SÚKL: 58642
	INF CNC 1X100ML SK kód SÚKL: 41954
	INF CNC 20X100ML SK kód SÚKL: 58640
IS: 	Infundibilia
ATC: 	B05XA01
PE: 	42 - PE, 60 - sklo
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
------------------------------------------------------------
88/393/01-C
QUADRAMET
V: 	CIS BIO INTERNATIONAL, GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie
D: 	CIS BIO INTERNATIONAL, GIF-SUR-YVETTE CEDEX, Francie
S: 	Samarii (153 sm) pentanatrii lexidronamum	 2 GB
	Lexidronamum monohydricum	 	51.2 mg
	Natrii calcii lexidronamum	  qs
	Natrium-ion (1+)	 			12.6 mg
	Calcium-ion (2+)				 4.5 mg
PP: 	Čirá bezbarvá až slabě jantarově žlutá kapalina. 
Skleněná lahvička k opakovanému odběru opatřená štítkem, uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou, plastový kryt, olověný kontejner se štítkem, polystyrenová vložka, plechovka se štítkem, plastová tvarovka, suchý led, papírová krabice, papírová vložka vyplněná tepelně-izolační pěnou, příbalová informace v českém jazyce, papírová krabice se znakem radiačního nebezpečí.
B: 	INJ SOL 2 GB kód SÚKL: 32412
	INJ SOL 2.1 GB kód SÚKL: 41510
	INJ SOL 2.2 GB kód SÚKL: 41513
	INJ SOL 2.3 GB kód SÚKL: 41514
	INJ SOL 2.4 GB kód SÚKL: 41519
	INJ SOL 2.5 GB kód SÚKL: 41522
	INJ SOL 2.6 GB kód SÚKL: 41523
	INJ SOL 2.7 GB kód SÚKL: 41560
	INJ SOL 2.8 GB kód SÚKL: 41562
	INJ SOL 2.9 GB kód SÚKL: 41585
	INJ SOL 3.0 GB kód SÚKL: 41587
	INJ SOL 3.1 GB kód SÚKL: 41589
	INJ SOL 3.2 GB kód SÚKL: 41591
	INJ SOL 3.3 GB kód SÚKL: 41592
	INJ SOL 3.4 GB kód SÚKL: 41594
	INJ SOL 3.5 GB kód SÚKL: 41595
	INJ SOL 3.6 GB kód SÚKL: 41596
	INJ SOL 3.7 GB kód SÚKL: 41611
	INJ SOL 3.8 GB kód SÚKL: 41612
	INJ SOL 3.9 GB kód SÚKL: 41614
	INJ SOL 4.0 GB kód SÚKL: 41627
IS: 	Radiopharmaca
ATC: 	V09
PE: 	1 den od data kalibrace, po rozmrazení 6 hodin.
ZS:      Zmrazený při -10 až -20 °C v originálním obalu obsahujícím suchý led. Po rozmrazení za běžné teploty za podmínek pro radioaktivní látky. 
------------------------------------------------------------
59/380/01-C
TD-PUR
V: 	CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika Německo
D: 	CHIRON BEHRING GMBH & CO., MARBURG, Spolková republika Německo
S: 	Vaccinum diphtheriae adsorbatum	 2 UT
	Vaccinum tetani adsorbatum	 20 UT
PP: 	Bělavě zakalená suspenze.    
	Předplněná skleněná injekční stříkačka bez jehly, pryžový kryt, vanička z plastu uzavřená papírovým štítkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INJ SUS 1X0.5ML/DAV kód SÚKL: 93001
	INJ SUS 10X0.5ML/DAV kód SÚKL: 56252
IS: 	Immunopraeparata
ATC: 	J07AM51
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout, přípravek se aplikuje ihned. 
Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. 
------------------------------------------------------------
18/382/01-C
VELOSULIN HM (GE)
V: 	NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, Dánsko
D: 	NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD, Dánsko
S: 	Insulinum humanum biosyntheticum	 1 KU v 10 ml
PP: 	Sterilní čirý bezbarvý roztok.    
	Lahvička z čirého skla, pryžová zátka, Al pertl, plastikový kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. 
B: 	INJ SOL1X10ML/100UT kód SÚKL: 81496
IS: 	Antidiabetica (včetně insulinu)
ATC: 	A10AB01
PE: 	30
ZS: 	Při teplotě 2 až 8 °C, nesmí zmrznout, vnitřní obal uchovávat v krabičce.
Doba použitelnosti v zásobníku na těle 6 dní, v lahvičce po prvním otevření 6 týdnů při teplotě do 25 °C.
------------------------------------------------------------
94/379/01-C
VENASTAT
V: 	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
	PHARMATON SA, LUGANO-BIOGGIO, Švýcarsko
D: 	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo
S: 	Hippocastani extractum siccum normatum	 290 mg
	(odp. Escinum				 50 mg)
PP: 	Tvrdé želatinové tobolky, vrchní část růžová, spodní část bílá. Uvnitř: světle hnědé až hnědé kulovité pelety.   
	Blistr Al/PVC/PVDC, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	POR CPS PRO 30X50MG kód SÚKL: 02515(D)
	POR CPS PRO 60X50MG kód SÚKL: 02517(D)
	POR CPS PRO 30X50MG kód SÚKL: 02522(CH)
	POR CPS PRO 60X50MG kód SÚKL: 02523(CH)
IS: 	Phytopharmaca
ATC: 	V11
PE: 	36
ZS: 	Při obyčejné teplotě.
P: 	Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
------------------------------------------------------------
64/387/01-C
VISUDYNE 15 mg
V: 	CIBA VISION FAURE, ANNONAY, Francie
D: 	NOVARTIS OPHTALMICS AG, HETTLINGEN, Švýcarsko
S: 	Verteporfinum	 15 mg
PP: 	Tmavě zelený lyofilizát.    
	Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, butylová zátka, hliníkový uzávěr, plastikový kryt, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.
B: 	INF PVL SOL 1X15MG kód SÚKL: 31350
IS: 	Ophthalmologica
ATC: 	L01XX26
PE: 	36
ZS: 	Při teplotě do 25 °C, lahvičku uchovávat v krabičce. Po rozpuštění a naředění prokázána stabilita na dobu 4 hodiny při teplotě 25 °C a ochraně před světlem.


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):


Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002


č. 251/2002 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek


č. 304/2002 Sb.




Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh


č. 305/2002 Sb.




Redakční sdělení
oprava tiskové chyby


	V částce 6/2002 Věstníku Ministerstva zdravotnictví v Metodickém opatření Ministerstva zdravotnictví č. 8, kterým se upravuje síť traumacenter v ČR a jejich spádová území, se doplňují přílohy č. 1 a 2, které znějí:

"Příloha 1

Úrazové diagnózy a stavy u dospělých, 
které vyžadují vysoce specializovanou traumatologickou péči

1.	Polytrauma.
2.	Kraniocerebrální poranění s přetrvávající poruchou vědomí a závažnou neurologickou symptomatologií.
3.	Závažné maxillofaciální poranění, především s postižením očnice, s obturací horních cest dýchacích a s poruchou skusu.
4.	Poranění krčních cév, průdušnice a brachiálního plexu.
5.	Sériová zlomenina žeber s nestabilitou hrudní stěny. Závažné krvácení do hrudníku a mediastina, velkých bronchů.
6.	Závažná poranění nitrobřišních a retroperitoneálních orgánů, zejména dilacerace jater.
7.	Dislokované zlomeniny pánevního kruhu.
8.	Dislokované zlomeniny acetabula.
9.	Dislokované nitrokloubní zlomeniny postihující velké klouby: rameno, kyčel, koleno.
10.	Zlomeniny dlouhých kostí sdružené s cévním a nervovým poraněním.
11.	Etážové a vícečetné zlomeniny dlouhých kostí.
12.	Rozsáhlé devastace měkkých tkání a končetinová amputační poranění vyžadující kooperaci traumatologa a mikrochirurga.
13.	 Závažná poranění obratlů. Spinální poranění.
14.	Střelná, bodná a střepinová poranění vyžadující specializovanou péči.

Příloha 2

Úrazové diagnózy a stavy u dětí, 
které vyžadují vysoce specializovanou traumatologickou péči


1.	Polytrauma.
2.	Závažná poranění novorozenců a dětí do 5 let, vyžadující komplexní léčbu.
3.	Kraniocerebrální poranění s přetrvávající poruchou vědomí a/nebo závažnou neurologickou symptomatologií.
4.	Závažné poranění hrudní, nitrobřišní a retroperitoneálních orgánů, zvláště při sdruženém poranění, které u dětí vyžaduje vysoce specializovanou komplexní péči.
5.	Závažné maxilofaciální poranění.
6.	Závažné zlomeniny:
a.	mnohotné zlomeniny,
b.	etážové vícečetné zlomeniny ipsi- i kontralaterální, zvl. v oblasti fýz,
c.	závažné, rozsáhle otevřené zlomeniny s větší ztrátou krytu měkkých tkání, nebo s rozsáhlým poškozením měkkých tkání, periferních nervů, compartement syndrom,
d.	nereponibilní, nestabilní a závažné atypické suprakondylické zlomeniny humeru,
e.	dislokované zlomeniny pánevního kruhu, zvl. při sdruženém poranění,
f.	zlomeniny acetabula, v oblasti ypsilonové chrupavky,
g.	zlomeniny krčku femuru,
h.	fyzární poranění a nitrokloubní zlomeniny s nejasnou diagnózou,
i.	tříštivé a dislokované zlomeniny obratlů.".






